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ПЕРША КНИГА МОЙСЕЕВА

БУТТЯ

Н
а початку Бог створив Небо та землю. А земля була пуста та порожня, i темрява була 1, 2

над безоднею, i Дух Божий ширяв над поверхнею води. I сказав Бог: Хай станеться 3

свiтло! I сталося свiтло. I побачив Бог свiтло, що добре воно, i Бог вiддiлив свiтло вiд 4

темряви. I Бог назвав свiтло: День, а темряву назвав: Нiч. I був вечiр, i був ранок, день 5

перший. I сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, i нехай вiддiляє вона мiж водою й во- 6

дою. I Бог твердь учинив, i вiддiлив воду, що пiд твердю вона, i воду, що над твердю вона. I сталося 7

так. I назвав Бог твердь Небо. I був вечiр, i був ранок день другий. I сказав Бог: Нехай збере- 8, 9

ться вода з-попiд неба до мiсця одного, i нехай суходiл стане видний. I сталося так. I назвав Бог 10

суходiл: Земля, а мiсце зiбрання води назвав: Море. I Бог побачив, що добре воно. I сказав Бог: 11

Нехай земля вродить траву, ярину, що насiння вона розсiває, дерево овочеве, що за родом своїм
плiд приносить, що в ньому насiння його на землi. I сталося так. I земля траву видала, ярину, що 12

насiння розсiває за родом її, i дерево, що приносить плiд, що насiння його в нiм за родом його. I Бог
побачив, що добре воно. I був вечiр, i був ранок, день третiй. I сказав Бог: Нехай будуть свiтила 13, 14

на твердi небеснiй для вiддiлення дня вiд ночi, i нехай вони стануть знаками, i часами умовленими, i
днями, i роками. I нехай вони стануть на твердi небеснiй свiтилами, щоб свiтити над землею. I ста- 15

лося так. I вчинив Бог обидва свiтила великi, свiтило велике, щоб воно керувало днем, i свiтило 16

мале, щоб керувало нiччю, також зорi. I Бог умiстив їх на твердi небеснiй, щоб свiтили вони над 17

землею, i щоб керували днем та нiччю, i щоб вiддiлювали свiтло вiд темряви. I Бог побачив, що 18

це добре. I був вечiр, i був ранок, день четвертий. I сказав Бог: Нехай вода вироїть дрiбнi iстоти, 19, 20

душу живу, i птаство, що лiтає над землею пiд небесною твердю. I створив Бог риби великi, i всяку 21

душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, i всяку пташину крилату за родом її. I Бог по-
бачив, що добре воно. I поблагословив їх Бог, кажучи: Плодiться й розмножуйтеся, i наповнюйте 22

воду в морях, а птаство нехай розмножується на землi! I був вечiр, i був ранок, день п’ятий. I ска- 23, 24

зав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, i земну звiрину за родом
її. I сталося так. I вчинив Бог земну звiрину за родом її, i худобу за родом її, i все земне плазуюче 25

за родом його. I бачив Бог, що добре воно. I сказав Бог: Створiмо людину за образом Нашим, за 26

подобою Нашою, i хай панують над морською рибою, i над птаством небесним, i над худобою, i над
усею землею, i над усiм плазуючим, що плазує по землi. I Бог на Свiй образ людину створив, на 27

образ Божий її Вiн створив, як чоловiка та жiнку створив їх. I поблагословив їх Бог, i сказав Бог 28

до них: Плодiться й розмножуйтеся, i наповнюйте землю, оволодiйте нею, i пануйте над морськими
рибами, i над птаством небесним, i над кожним плазуючим живим на землi! I сказав Бог: Оце дав 29

Я вам усю ярину, що розсiває насiння, що на всiй землi, i кожне дерево, що на ньому плiд деревний,
що воно розсiває насiння, нехай буде на їжу це вам! I земнiй усiй звiринi i всьому птаству небе- 30

сному, i кожному, що плазує по землi, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. I
сталося так. I побачив Бог усе, що вчинив. I ото, вельми добре воно! I був вечiр, i був ранок, день 31

шостий.
I були скiнченi небо й земля, i все воїнство їхнє. I скiнчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Вiн 2, 2

чинив. I Вiн вiдпочив у днi сьомiм вiд усiєї працi Своєї, яку був чинив. I поблагословив Бог день 3

сьомий, i його освятив, бо в нiм вiдпочив Вiн вiд усiєї працi Своєї, яку, чинячи, Бог був створив. Це 4

ось походження неба й землi, коли створено їх, у днi, як Господь Бог создав небо та землю. I не 5

було на землi жодної польової рослини, i жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь
Бог не давав, i не було людини, щоб порати землю. I пара з землi пiдiймалась, i напувала всю 6

землю. I створив Господь Бог людину з пороху земного. I дихання життя вдихнув у нiздрi її, i стала 7

людина живою душею. I насадив Господь Бог рай ув Еденi на сходi, i там осадив людину, що її Вiн 8

створив. I зростив Господь Бог iз землi кожне дерево, принадне на вигляд i на їжу смачне, i дерево 9

життя посеред раю, i дерево Пiзнання добра i зла. I рiчка з Едену виходить, щоб поїти рай. I звiдти 10

роздiлюється i стає чотирма початками. Iмення одному Пiшон, оточує вiн усю землю Хавiла, де є 11

золото. А золото тiєї землi добре; там бделiй i камiнь онiкс. Iм’я ж другої рiчки Гiхон, вона оточує 12, 13
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ввесь край Етiопiї. А iм’я рiчки третьої Тигр, вона протiкає на сходi Ашшуру. А рiчка четверта14

вона Ефрат. I взяв Господь Бог людину, i в еденському раї вмiстив був її, щоб порала його та його15

доглядала. I наказав Господь Бог Адамовi, кажучи: Iз кожного дерева в Раю ти можеш їсти. Але16, 17

з дерева знання добра й зла не їж вiд нього, бо в день їди твоєї вiд нього ти напевно помреш! I18

сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловiку самотнiм. Створю йому помiч, подiбну до нього.
I вчинив Господь Бог iз землi всю польову звiрину, i все птаство небесне, i до Адама привiв, щоб19

побачити, як вiн їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душi воно ймення йому.
I назвав Адам iмена всiй худобi, i птаству небесному, i всiй польовiй звiринi. Але Адамовi помочi20

Вiн не знайшов, щоб подiбна до нього була. I вчинив Господь Бог, що на Адама спав мiцний сон,21

i заснув вiн. I Вiн узяв одне з ребер його, i тiлом закрив його мiсце. I перетворив Господь Бог те22

ребро, що взяв iз Адама, на жiнку, i привiв її до Адама. I промовив Адам: Оце тепер вона кiсть вiд23

костей моїх, i тiло вiд тiла мого. Вона чоловiковою буде зватися, бо взята вона з чоловiка. Покине24

тому чоловiк свого батька та матiр свою, та й пристане до жiнки своєї, i стануть вони одним тiлом.
I були вони нагi обоє, Адам та жiнка його, i вони не соромились.25

Але змiй був хитрiший над усю польову звiрину, яку Господь Бог учинив. I сказав вiн до жiнки:3
Чи Бог наказав: Не їжте з усякого дерева раю? I вiдповiла жiнка змiєвi: З плодiв дерева раю ми2

можемо їсти, але з плодiв дерева, що в серединi раю, Бог сказав: Не їжте iз нього, i не доторкайтесь3

до нього, щоб вам не померти. I сказав змiй до жiнки: Умерти не вмрете! Бо вiдає Бог, що дня4, 5

того, коли будете з нього ви їсти, вашi очi розкриються, i станете ви, немов Боги, знаючи добро й
зло. I побачила жiнка, що дерево добре на їжу, i принадне для очей, i пожадане дерево, щоб набути6

знання. I взяла з його плоду, та й з’їла, i разом дала теж чоловiковi своєму, i вiн з’їв. I розкрилися7

очi в обох них, i пiзнали, що нагi вони. I зшили вони фiговi листя, i зробили опаски собi. I почули8

вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повiяв денний холодок. I сховався Адам i його жiнка
вiд Господа Бога серед дерев раю. I закликав Господь Бог до Адама, i до нього сказав: Де ти? А9, 10

той вiдповiв: Почув я Твiй голос у раю i злякався, бо нагий я, i сховався. I промовив Господь: Хто11

сказав тобi, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що Я звелiв був тобi, щоб ти з нього не їв? А12

Адам вiдказав: Жiнка, що дав Ти її, щоб зо мною була, вона подала менi з того дерева, i я їв. Тодi13

Господь Бог промовив до жiнки: Що це ти наробила? А жiнка сказала: Змiй спокусив мене, i я їла.
I до змiя сказав Господь Бог: За те, що зробив ти оце, то ти проклятiший над усю худобу, i над усю14

звiрину польову! На своїм черевi будеш плазувати, i порох ти їстимеш у всi днi свойого життя. I15

Я покладу ворожнечу мiж тобою й мiж жiнкою, мiж насiнням твоїм i насiнням її. Воно зiтре тобi
голову, а ти будеш жалити його в п’яту. До жiнки промовив: Помножуючи, помножу терпiння твої16

та болi вагiтности твоєї. Ти в муках родитимеш дiти, i до мужа твого пожадання твоє, а вiн буде
панувати над тобою. I до Адама сказав Вiн: За те, що ти послухав голосу жiнки своєї та їв з того17

дерева, що Я наказав був тобi, говорячи: Вiд нього не їж, проклята через тебе земля! Ти в скорботi
будеш їсти вiд неї всi днi свойого життя. Тернину й осот вона буде родити тобi, i ти будеш їсти18

траву польову. У потi свойого лиця ти їстимеш хлiб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти19

взятий. Бо ти порох, i до пороху вернешся. I назвав Адам iм’я своїй жiнцi: Єва, бо вона була мати20

всього живого. I зробив Господь Бог Адамовi та жiнцi його одежу шкуряну i зодягнув їх. I сказав21, 22

Господь Бог: Ось став чоловiк, немов один iз Нас, щоб знати добро й зло. А тепер коли б не простяг
вiн своєї руки, i не взяв з дерева життя, i щоб вiн не з’їв, i не жив повiк вiку. I вислав його Господь23

Бог iз еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий вiн був. I вигнав Господь Бог Адама. А24

на схiд вiд еденського раю поставив Херувима i меча полум’яного, який обертався навколо, щоб
стерегти дорогу до дерева життя.

I пiзнав Адам Єву, жiнку свою, i вона завагiтнiла, i породила Каїна, i сказала: Набула чоловiка4
вiд Господа. А далi вона породила брата йому Авеля. I був Авель пастух отари, а Каїн був рiльник.2

I сталось по деякiм часi, i принiс Каїн Боговi жертву вiд плоду землi. А Авель, вiн також принiс3, 4

вiд своїх перворiдних з отари та вiд їхнього лою. I зглянувся Господь на Авеля й на жертву його, а5

на Каїна й на жертву його не зглянувся. I сильно розгнiвався Каїн, i обличчя його похилилось. I6

сказав Господь Каїновi: Чого ти розгнiвався, i чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре7

робитимеш, то пiдiймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях грiх пiдстерiгає. I до тебе його
пожадання, а ти мусиш над ним панувати. I говорив Каїн до Авеля, брата свого. I сталось, як були8

вони в полi, повстав Каїн на Авеля, брата свого, i вбив його. I сказав Господь Каїновi: Де Авель,9
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твiй брат? А той вiдказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого? I сказав Господь: Що ти зробив? 10

Голос крови брата твого взиває до Мене з землi. А тепер ти проклятий вiд землi, що розкрила уста 11

свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона бiльше не 12

дасть тобi сили своєї. Мандрiвником та заволокою будеш ти на землi. I сказав Каїн до Господа: 13

Бiльший мiй грiх, анiж можна знести. Ось Ти виганяєш сьогоднi мене з цiєї землi, i я буду ховатись 14

вiд лиця Твого. I я стану мандрiвником та заволокою на землi, i буде, кожен, хто стрiне мене, той
уб’є мене. I промовив до нього Господь: Через те кожен, хто вб’є Каїна, семикратно буде пiмщений. 15

I вмiстив Господь знака на Каїнi, щоб не вбив його кожен, хто стрiне його. I вийшов Каїн з-перед 16

лиця Господнього, й осiв у країнi Нод, на схiд вiд Едену. I Каїн пiзнав свою жiнку, i стала вона 17

вагiтна, i вродила Еноха. I збудував вiн мiсто, i назвав iм’я тому мiстовi, як iм’я свого сина: Енох.
I народився в Еноха Iрад, а Iрад породив Мехуяїла, а Мехуяїл породив Метушаїла, а Метушаїл 18

породив Ламеха. I взяв собi Ламех двi жiнки, iм’я однiй Ада, а ймення другiй Цiлла. I породила 19, 20

Ада Явала, вiн був батьком тих, що сидять по наметах i мають череду. А ймення брата його Ювал, 21

вiн був батьком усiм, хто держить у руках гусла й сопiлку. А Цiлла також породила Тувалкаїна, що 22

кував всiляку мiдь та залiзо. А сестра Тувалкаїнова Ноема. I промовив Ламех до жiнок своїх: Адо 23

й Цiлло, послухайте ви мого голосу, жони Ламеховi, почуйте ви слова мого! Бо якби я мужа забив
за уразу свою, а дитину за рану свою, i як буде усемеро пiмщений Каїн, то Ламех у сiмдесятеро й 24

семеро! I пiзнав Адам ще свою жiнку, i сина вона породила. I назвала ймення йому: Сиф, бо Бог 25

дав менi iнше насiння за Авеля, що забив його Каїн. А Сифовi теж народився був син, i вiн назвав 26

iмення йому: Енош. Тодi зачали були призивати Ймення Господнє.
Оце книга нащадкiв Адамових. Того дня, як створив Бог людину, Вiн її вчинив на подобу Божу. 5

Чоловiком i жiнкою Вiн їх створив, i поблагословив їх. I того дня, як були вони створенi, назвав 2

Вiн їхнє ймення: Людина. I жив Адам сто лiт i тридцять, та й сина породив за подобою своєю та 3

за образом своїм, i назвав iм’я йому: Сиф. I було Адамових днiв по тому, як вiн Сифа породив, 4

вiсiм сотень лiт. I породив вiн синiв i дочок. А всiх Адамових днiв було, якi жив, дев’ять сотень лiт 5

i тридцять лiт. Та й помер вiн. I жив Сиф сто лiт i п’ять лiт, та й породив вiн Еноша. I жив Сиф по 6, 7

тому, як Еноша породив, вiсiм сотень лiт i сiм лiт. I породив вiн синiв i дочок. А були всi днi Сифовi 8

дев’ять сотень лiт i дванадцять лiт. I жив Енош дев’ятдесят лiт, та й породив вiн Кенана. I жив 9, 10

Енош по тому, як Кенана породив, вiсiм сотень лiт i п’ятнадцять лiт. I породив вiн синiв та дочок.
А були всi Еношевi днi дев’ять сотень лiт i п’ять лiт. Та й помер вiн. I жив Кенан сiмдесят лiт, та 11, 12

й породив вiн Магалал’їла. I жив Кенан по тому, як породив Магалал’їла, вiсiм сотень лiт i сорок 13

лiт. I породив вiн синiв та дочок. А всiх Кенанових днiв було дев’ять сотень лiт i дев’ять лiт. Та й 14

помер вiн. I жив Магалал’їл шiстдесят лiт i п’ять лiт, та й породив вiн Яреда. I жив Магалал’їл по 15, 16

тому, як Яреда породив, вiсiм сотень лiт i тридцять лiт. I породив вiн синiв та дочок. А були всi днi 17

Магалал’їловi вiсiм сотень лiт i дев’ятдесят i п’ять лiт. Та й помер вiн. I жив Яред сто лiт i шiстдесят 18

i два роки, та й породив вiн Еноха. I жив Яред по тому, як породив вiн Еноха, вiсiм сотень лiт. I 19

породив вiн синiв та дочок. А були всi Яредовi днi дев’ять сотень лiт i шiстдесят i два роки. Та 20

й помер вiн. I жив Енох шiстдесят i п’ять лiт, та й породив Метушалаха. I ходив Енох з Богом 21, 22

по тому, як породив вiн Метушалаха, три сотнi лiт. I породив вiн синiв та дочок. А всiх Енохових 23

днiв було три сотнi лiт i шiстдесят i п’ять лiт. I ходив iз Богом Енох, i не стало його, бо забрав 24

його Бог. I жив Метушалах сто лiт i сiмдесят i сiм лiт, та й Ламеха породив. I жив Метушалах 25, 26

по тому, як породив вiн Ламеха, сiм сотень лiт i вiсiмдесят i два роки. I породив вiн синiв та дочок.
А всiх Метушалахових днiв було дев’ять сотень лiт i шiстдесят i дев’ять лiт. Та й помер вiн. I жив 27, 28

Ламех сто лiт i вiсiмдесят i два роки, та й сина породив, iм’я йому назвав: Ной, говорячи: Цей нас 29

потiшить у наших дiлах та в трудi рук наших коло землi, що Господь її викляв. I жив Ламех по 30

тому, як Ноя породив, п’ять сотень лiт i дев’ятдесят i п’ять лiт. I породив вiн синiв та дочок. А всiх 31

Ламехових днiв було сiм сотень лiт i сiмдесят i сiм лiт. Та й помер вiн. I був Ной вiку п’ять сотень 32

лiт, та й породив Ной Сима, Хама та Яфета.
I сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхнi землi, i їм народилися дочки. I 6, 2

побачили Божi сини людських дочок, що вродливi вони, i взяли собi жiнок iз усiх, яких вибрали.
I промовив Господь: Не буде Мiй Дух перемагатися в людинi навiки, бо блудить вона. Вона тiло, 3

i днi її будуть сто i двадцять лiт. За тих днiв на землi були велетнi, а також по тому, як стали 4

приходити Божi сини до людських дочок. I вони їм народжували, то були силачi, що славнi вiд вiку.
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I бачив Господь, що велике розбещення людини на землi, i ввесь нахил думки серця її тiльки зло5

повсякденно. I пожалкував був Господь, що людину створив на землi. I засмутився Вiн у серцi6

Своїм. I промовив Господь: Зiтру Я людину, яку Я створив, з поверхнi землi, вiд людини аж до7

скотини, аж до плазунiв, i аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх Я вчинив. Але Ной знайшов8

милiсть у Господнiх очах. Це ось оповiсть про Ноя. Ной був чоловiк праведний i невинний у своїх9

поколiннях. Ной з Богом ходив. I Ной породив трьох синiв: Сима, Хама й Яфета. I зiпсулась10, 11

земля перед Божим лицем, i наповнилась земля насильством. I бачив Бог землю, i ось зiпсулась12

вона, кожне бо тiло зiпсуло дорогу свою на землi. I промовив Господь до Ноя: Прийшов кiнець13

кожному тiлу перед лицем Моїм, бо наповнилась земля насильством вiд них. I ось Я винищу їх
iз землi. Зроби собi ковчега з дерева гофер. З перегородками зробиш ковчега, i смолою осмолиш14

його iзсередини та iзнадвору. I отак його зробиш: три сотнi лiктiв довжина ковчега, п’ятдесят лiктiв15

ширина йому, а тридцять лiктiв височина йому. Отвiр учиниш в ковчезi, i звузиш на лiкоть його16

вiд гори, а вхiд до ковчегу влаштуєш на боцi його. Зробиш його на поверхи долiшнi, другоряднi
й третьоряднi. А Я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з-пiд неба винищити кожне тiло, що17

в ньому дух життя. Помре все, що на землi! I складу Я заповiта Свойого з тобою, i ввiйдеш до18

ковчегу ти, i сини твої, i жiнка твоя, i жiнки твоїх синiв iз тобою. I впровадиш до ковчегу по двоє19

з усього, з усього живого, iз кожного тiла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець i
самиця. Iз птаства за родом його, i з худоби за родом її, i з усiх плазунiв на землi за родом їх, по20

двоє з усього увiйдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собi з кожної їжi, що вона на21

споживання, i буде для тебе й для них на поживу. I зробив Ной усе, як звелiв йому Бог, так зробив22

вiн.
I сказав Господь Ноєвi: Увiйди ти й увесь дiм твiй до ковчегу, бо Я бачив тебе праведним перед7

лицем Своїм в оцiм родi. Iз усякої чистої худоби вiзьмеш собi по семеро, самця та самицю її, а з2

худоби нечистої двоє: самця та самицю її. Також iз птаства небесного по семеро, самця та самицю,3

щоб насiння сховати живим на поверхнi всiєї землi. Ось бо по семи днях Я литиму на землю дощ4

сорок день i сорок ночей, i всяку iстоту, яку Я вчинив, зiтру з-над поверхнi землi! I зробив Ной усе,5

як звелiв був Господь. А Ной був вiку шостисот лiт, i стався потоп, вода на землi. I ввiйшов Ной,6, 7

i сини його, i жiнка його, i невiстки його з ним до ковчегу перед водою потопу. Iз чистої худоби та8

з худоби, що нечиста вона, i з птаства, i всього, що плазує на землi, по двоє ввiйшли до Ноя до9

ковчегу, самець i самиця, як Бог Ноєвi був iзвелiв. I сталося по семи днях, i води потопу линули10

на землю. Року шостої сотнi лiт життя Ноєвого, мiсяця другого, сiмнадцятого дня мiсяця, цього11

дня вiдкрилися всi джерела великої безоднi, i розчинилися небеснi розтвори. I був дощ на землi12

сорок день i сорок ночей. Того саме дня до ковчегу ввiйшов Ной, i Сим, i Хам та Яфет, сини Ноєвi,13

i жiнка Ноєва, i три невiстки його з ними, вони та всяка звiрина за родом її, i всяка худоба за14

родом її, i всяке плазуюче, що плазує по землi, за родом його, i всяке птаство за родом його, усяка
пташка крилата. I ввiйшли до Ноя, до ковчегу по двоє iз кожного тiла, що в нiм дух життя. А15, 16

те, що ввiйшло, самець i самиця з кожного тiла ввiйшли, як звелiв йому Бог. I замкнув Господь за
ним ковчега. I був потоп сорок день на землi, i збiльшилась вода, i понесла ковчега. I вiн високо17

став над землею. I прибула вода, i сильно збiльшилась вона на землi, i пливав ковчег на поверхнi18

води. I дуже-дуже вода на землi прибула, i покрились усi гори високi, що пiд небом усiм. На19, 20

п’ятнадцять лiктiв угору вода прибула, i покрилися гори. I вимерло всяке тiло, що рухається на21

землi: серед птаства, i серед скотини, i серед звiрини, i серед усiх плазунiв, що плазують по землi,
i кожна людина. Усе, що в нiздрях його дух життя, з усього, що на суходолi вимерло було. I22, 23

винищив Бог усяку iстоту на поверхнi землi, вiд людини аж до скотини, аж до плазуна, i аж до
птаства небесного, вони стерлись з землi. I зостався тiльки Ной та те, що з ним у ковчезi було. I24

прибувала вода на землi сто i п’ятдесят день.
I згадав Бог про Ноя, i про кожну звiрину та про всяку худобу, що були з ним у ковчезi. I Бог8

навiв вiтра на землю, i вода заспокоїлась. I закрились джерела безоднi та небеснi розтвори, i дощ2

з неба спинився. I верталась вода з-над землi, верталась постiйно. I стала вода спадати по ста й3

п’ятидесяти днях. А сьомого мiсяця, на сiмнадцятий день мiсяця ковчег спинився на горах Ара-4

ратських. I постiйно вода спадала аж до десятого мiсяця. А першого дня десятого мiсяця завиднi-5

лися гiрськi вершки. I сталося по сорока днях, Ной вiдчинив вiкно ковчегу, що його вiн зробив. I6, 7

вислав вiн крука. I лiтав той туди та назад, аж поки не висохла вода з-над землi. I послав вiн вiд8
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себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з-над землi. Та не знайшла та голубка мiсця спо- 9

чинку для стопи своєї ноги, i вернулась до нього до ковчегу, бо стояла вода на поверхнi всiєї землi.
I вистромив руку, i взяв вiн її, та й до себе в ковчег упустив її. I вiн зачекав iще других сiм день, i 10

знову з ковчегу голубку послав. I голубка вернулась до нього вечiрнього часу, i ось у неї в дзюбку 11

лист оливковий зiрваний. I довiдався Ной, що спала вода з-над землi. I вiн зачекав iще других 12

сiм день, i голубку послав. I вже бiльше до нього вона не вернулась. I сталося, року шiстсотого й 13

першого, мiсяця першого, першого дня мiсяця висохла вода з-над землi. I Ной зняв даха ковчегу
й побачив: аж ось висохла поверхня землi! А мiсяця другого, двадцятого й сьомого дня мiсяця 14

висохла земля. I промовив Ноєвi Господь, кажучи: Вийди з ковчегу ти, а з тобою жiнка твоя, i 15, 16

сини твої, i невiстки твої. Кожну звiрину, що з тобою вона, вiд кожного тiла з-посеред птаства, i 17

з-посеред скотини, i з-посеред усiх плазунiв, що плазують по землi, повиводь iз собою. I хай роя-
ться вони на землi, i нехай на землi вони плодяться та розмножуються. I вийшов Ной, а з ним сини 18

його, i жiнка його, i невiстки його. Кожна звiрина, кожен плазун, усе птаство, усе, що рухається 19

на землi, за родами їхнiми вийшли з ковчегу вони. I збудував Ной жертiвника Господевi. I взяв вiн 20

iз кожної чистої худоби й з кожного чистого птаства, i принiс на жертiвнику цiлопалення. I почув 21

Господь пахощi любi, i в серцi Своєму промовив: Я вже бiльше не буду землi проклинати за людину,
бо нахил людського серця лихий вiд вiку його молодого. I вже бiльше не вбиватиму всього живого,
як то Я вчинив був. Надалi, по всi днi землi, сiвба та жнива, i холоднеча та спека, i лiто й зима, i 22

день та нiч не припиняться!
I поблагословив Бог Ноя й синiв його, та й промовив: Плодiться й розмножуйтеся, та наповнюй- 9

те землю! I ляк перед вами, i страх перед вами буде мiж усiєю звiриною землi, i мiж усiм птаством 2

небесним, мiж усiм, чим роїться земля, i мiж усiма рибами моря. У вашi руки вiдданi вони. Усе, 3

що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину Я вiддав вам усе. Тiльки м’яса з ду- 4

шею його, цебто з кров’ю його, не будете ви споживати. А тiльки Я буду жадати вашу кров iз душ 5

ваших, з руки кожної звiрини буду жадати її, i з руки чоловiка, з руки кожного брата його Я буду
жадати душу людську. Хто виллє кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо Вiн учинив 6

людину за образом Божим. Ви ж плодiться й розмножуйтеся, роїться на землi та розмножуйтесь 7

на нiй! I сказав Бог до Ноя та до синiв його з ним, кажучи: А Я, ось Свого заповiта укладаю Я 8, 9

з вами та з вашим потомством по вас. I з кожною живою душею, що з вами: серед птаства, серед 10

худоби, i серед усiєї земної звiрини з вами, вiд усiх, що виходять з ковчегу, до всiєї земної звiрини.
I Я укладу заповiта Свого з вами, i жодне тiло не буде вже знищене водою потопу, i бiльш не буде 11

потопу, щоб землю нищити. I Бог промовляв: Оце знак заповiту, що даю Я його помiж Мною та 12

вами, i помiж кожною живою душею, що з вами, на вiчнi поколiння: Я веселку Свою дав у хмарi, 13

i стане вона за знака заповiту мiж Мною та мiж землею. I станеться, коли над землею Я хмару 14

захмарю, то буде виднiтися в хмарi веселка. I згадаю про Свого заповiта, що мiж Мною й мiж 15

вами, i мiж кожною живою душею в кожному тiлi. I бiльш не буде вода для потопу, щоб вигубляти
кожне тiло. I буде веселка у хмарi, i побачу її, щоб пам’ятати про вiчний заповiт мiж Богом i мiж 16

кожною живою душею в кожному тiлi, що воно на землi. I сказав Бог до Ноя: Це знак заповiту, що 17

Я встановив помiж Мною й помiж кожним тiлом, що воно на землi. I були сини Ноєвi, що вийшли 18

з ковчегу: Сим, i Хам, i Яфет. А Хам вiн був батько Ханаанiв. Оцi троє були сини Ноєвi, i вiд них 19

залюднилася вся земля. I зачав був Ной, муж землi, садити виноград. I пив вiн вино та й упився, 20, 21

й обнажився в серединi свого намету. I побачив Хам, батько Ханаанiв, наготу батька свого, та й 22

розказав обом браттям своїм надворi. Узяли тодi Сим та Яфет одежину, i поклали обидва на плечi 23

свої, i позадкували, та й прикрили наготу батька свого. Вони вiдвернули дозаду обличчя свої, i не
бачили наготи батька свого. А Ной витверезився вiд свого вина, i довiдався, що йому був учинив 24

його син наймолодший. I сказав вiн: Проклятий будь Ханаан, вiн буде рабом рабiв своїм браттям! 25

I сказав вiн: Благословенний Господь, Симiв Бог, i хай Ханаан рабом буде йому! Нехай Бог роз- 26, 27

просторить Яфета, i нехай пробуває в наметах вiн Симових, i нехай Ханаан рабом буде йому! А 28

Ной жив по потопi триста лiт i п’ятдесят лiт. А всiх Ноєвих днiв було дев’ятсот лiт i п’ятдесят лiт. 29

Та й помер.
Оце нащадки синiв Ноєвих: Сима, Хама та Яфета. А їм народились сини по потопi: Сини Яфе- 10, 2

товi: Гомер, i Магог, i Мадай, i Яван, i Тувал, i Мешех, i Тирас. А сини Гомеровi: Ашкеназ, i Рифат, 3

i Тогарма. А сини Явана: Елiша, i Таршiш, i китти, i додани. Вiд них вiддiлилися острови народiв 4, 5
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у їхнiх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у народах своїх. А сини Хамовi: Куш, i6

Мiцраїм, i Фут, i Ханаан. А сини Кушовi: Сева, i Хавiла, i Савта, i Раама, i Савтеха. А сини Ра-7

ами: Шева та Дедан. Куш же породив Нiмрода, вiн розпочав на землi велетнiв. Вiн був дужий8, 9

мисливець перед Господнiм лицем. Тому то говориться: Як Нiмрод, дужий мисливець перед Госпо-
днiм лицем. А початком царства його були: Вавилон, i Ерех, i Аккад, i Калне в землi Шiнеар. З10, 11

того краю вийшов Ашшур, та й збудував Нiневiю, i Реховот-Iр, i Калах, i Ресен помiж Нiневiєю12

та помiж Калахом, вiн оте мiсто велике. А Мiцраїм породив лудiв, i анамiв, i легавiв, i нафтухiв, i13, 14

патрусiв, i каслухiв, що звiдси пiшли филистимляни, i кафторiв. А Ханаан породив Сидона, свого15

перворiдного, та Хета, i Евусеянина, i Амореянина, i Гiргашеянина, i Хiввеянина, i Аркеянина, i16, 17

Синеянина, i Арвадеянина, i Цемареянина, i Хаматеянина. А потiм розпорошилися роди Ханаа-18

неянина. I була границя Ханаанеянина вiд Сидону в напрямi аж до Герару, аж до Гази, у напрямi19

аж до Содому, i до Гомори, i до Адми, i до Цевоїму, аж до Лашу. Оце сини Хамовi, за їхнiми родами,20

за мовами їхнiми, у їхнiх країнах, у їхнiх народах. А Симовi теж народились йому, вiн батько всiх21

синiв Еверових, брат старший Яфетiв. Сини Симовi: Елам, i Ашшур, i Арпахшад, i Луд, i Арам.22

А Арамовi сини: Уц, i Хул, i Гетер, i Маш. А Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера.23, 24

А Еверовi народилося двоє синiв: iм’я першому Пелег, бо за днiв його подiлилась земля, а ймення25

його брата Йоктан. А Йоктан породив Алмодада, i Шелефа, i Хасар-Мавета, i Єраха, i Гадорама,26, 27

i Узала, i Диклу, i Увала, i Авiмаїла, i Шеву, i Офiра, i Хавiлу, i Йовава. Усi вони сини Йоктановi.28, 29

А оселя їхня була вiд Мешi в напрямi аж до Сефару, гори схiдньої. Оце сини Симовi, за їхнiми30, 31

родами, за мовами їхнiми, у їхнiх країнах, у їхнiх народах. Оце роди синiв Ноєвих, за нащадками32

їхнiми, у їхнiх народах. I народи вiд них подiлились на землi по потопi.
I була вся земля одна мова та слова однi. I сталось, як рушали зо Сходу вони, то в Шинеар-11, 2

ському краї рiвнину знайшли, i оселилися там. I сказали вони один одному: Ану, наробiмо цегли, i3

добре її випалiмо! I сталася цегла для них замiсть каменя, а смола земляна була їм за вапно. I ска-4

зали вони: Тож мiсто збудуймо собi, та башту, а вершина її аж до неба. I вчинiмо для себе ймення,
щоб ми не розпорошилися по поверхнi всiєї землi. I зiйшов Господь, щоб побачити мiсто та башту,5

що людськi сини будували її. I промовив Господь: Один це народ, i мова одна для всiх них, а це6

ось початок їх працi. Не буде тепер нiчого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож7

зiйдiмо, i змiшаймо там їхнi мови, щоб не розумiли вони мови один одного. I розпорошив їх звiдти8

Господь по поверхнi всiєї землi, i вони перестали будувати те мiсто. I тому то названо ймення йому:9

Вавилон, бо там помiшав Господь мову всiєї землi. I розпорошив їх звiдти Господь по поверхнi всiєї
землi. Оце нащадки Симовi: Сим був вiку ста лiт, та й породив Арпахшада, два роки по потопi. I10, 11

жив Сим по тому, як породив Арпахшада, п’ять сотень лiт. I породив вiн синiв i дочок. А Арпа-12

хшад жив тридцять i п’ять лiт, та й породив вiн Шелаха. I жив Арпахшад по тому, як породив вiн13

Шелаха, чотири сотнi лiт та три роки. I породив вiн синiв та дочок. Шелах же жив тридцять лiт,14

та й породив вiн Евера. I жив Шелах по тому, як породив вiн Евера, чотири сотнi лiт i три роки.15

I породив вiн синiв та дочок. Евер же жив тридцять лiт i чотири, та й породив вiн Пелега. I жив16, 17

Евер по тому, як породив вiн Пелега, чотири сотнi лiт i тридцять лiт. I породив вiн синiв та дочок.
Пелег же жив тридцять лiт, та й породив Реу. I жив Пелег по тому, як породив Реу, двi сотнi лiт i18, 19

дев’ять лiт. I породив вiн синiв та дочок. А Реу жив тридцять i два роки, та й породив Серуга. I20, 21

жив Реу по тому, як породив Серуга, двi сотнi лiт i сiм лiт. I породив вiн синiв та дочок. А Серуг22

жив тридцять лiт, та й породив Нахора. I жив Серуг по тому, як породив Нахора, двi сотнi лiт. I23

породив вiн синiв та дочок. А Нахор жив двадцять лiт i дев’ять, та й породив вiн Тераха. I жив24, 25

Нахор по тому, як породив вiн Тераха, сотню лiт i дев’ятнадцять лiт. I породив вiн синiв та дочок.
Терах же жив сiмдесят лiт, та й породив Аврама, i Нахора, i Гарана. А оце нащадки Тераховi: Те-26, 27

рах породив Аврама, i Нахора, i Гарана. А Гаран породив Лота. Гаран же помер за життя свого28

батька, у краї свого народження, в Урi халдейському. I побрали Аврам та Нахор для себе жiнок.29

Iм’я Аврамовiй жiнцi Сара, а ймення Нахоровiй жiнцi Мiлка, дочка Гарана, Мiлчиного батька i ба-
тька Їски. А Сара неплiдна була, не мала нащадка вона. I взяв Терах Аврама, сина свого, i Лота,30, 31

сина Гаранового, сина свого сина, i Сару, невiстку свою, жiнку Аврама, свого сина, та й вийшов з
ними з Уру халдейського, щоб пiти до краю ханаанського. I прийшли вони аж до Харану, та й там
оселилися. I було днiв Терахових двi сотнi лiт та п’ять лiт. I Терах помер у Харанi.32

I промовив Господь до Аврама: Вийди зо своєї землi, i вiд родини своєї, i з дому батька свого12
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до Краю, який Я тобi покажу. I народом великим тебе Я вчиню, i поблагословлю Я тебе, i звеличу 2

ймення твоє, i будеш ти благословенням. I поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе 3

проклинає, того прокляну. I благословляться в тобi всi племена землi! I вiдправивсь Аврам, як 4

сказав був до нього Господь, i з ним пiшов Лот. Аврам же мав вiку сiмдесят лiт i п’ять лiт, як виходив
з Харану. I Аврам узяв Сару, свою жiнку, та Лота, сина брата свого, i ввесь маєток, який набули, i 5

людей, що їх набули у Харанi, та й вийшли, щоб пiти до Краю ханаанського. I до Краю ханаанського
вони прибули. I пройшов Аврам по Краю аж до мiсця Сихему, аж до дуба Мамре. А ханаанеянин 6

тодi проживав у цiм Краї. I Господь явився Авраму й сказав: Я дам оцей Край потомству твоєму. 7

I вiн збудував там жертiвника Господевi, що явився йому. А звiдти вiн рушив на гору вiд сходу 8

вiд Бет-Елу, i намета свого розiп’яв, Бет-Ел вiд заходу, а Гай вiд сходу. I вiн збудував там Господу
жертiвника, i прикликав Господнє Ймення. I подавався Аврам усе далi на пiвдень. I стався був 9, 10

голод у Краї. I зiйшов Аврам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у Краї тяжкий став. I сталося, 11

як вiн близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жiнки своєї Сари: Отож то я знаю, що ти
жiнка вродлива з обличчя. I станеться, як побачать тебе єгиптяни й скажуть: Це жiнка його, то 12

вони мене вб’ють, а тебе позоставлять живою. Скажи ж, що сестра моя ти, щоб добре було через 13

тебе менi, i щоб я позостався живий через тебе. I сталось, як прийшов був Аврам до Єгипту, то 14

єгиптяни побачили жiнку, що дуже вродлива вона. I побачили її вельможi фараоновi, i хвалили її 15

перед фараоном. I взята була та жiнка до дому фараонового. I вiн для Аврама добро вчинив через 16

неї. I одержав вiн дрiбну та велику худобу, i осли, i раби, i невiльницi, i ослицi, верблюди. I вдарив 17

Господь фараона та дiм його великими поразами через Сару, Аврамову жiнку. I прикликав фараон 18

Аврама й сказав: Що ж то менi ти вчинив? Чому не сказав менi, що вона твоя жiнка? Для чого 19

сказав ти: Вона моя сестра? I я собi взяв був за жiнку її. А тепер ось жiнка твоя, вiзьми та й iди! I 20

фараон наказав людям про нього. I вислали його, i жiнку його, i все, що в нього було.
I пiднявся Аврам iз Єгипту, сам, i жiнка його, i все, що в нього було, i Лот разом iз ним, до Не- 13

геву. А Аврам був вельми багатий на худобу, на срiбло й на золото. I пiшов вiн в мандрiвки свої 2, 3

вiд Негеву аж до Бет-Елу, аж до мiсця, де напочатку намет його був помiж Бет-Елом i помiж Гаєм,
до мiсця жертiвника, що його вiн зробив там напочатку. I Аврам там прикликав Господнє Ймення. 4

Так само й у Лота, що з Аврамом ходив, дрiбна та велика худоба була та намети. I не вмiщала 5, 6

їх та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий був їхнiй маєток, i не могли вони разом пробу-
вати. I сталася сварка помiж пастухами худоби Аврамової та помiж пастухами худоби Лотової. 7

А ханаанеянин та перiззеянин сидiли тодi в Краю. I промовив до Лота Аврам: Нехай сварки не 8

буде мiж мною та мiж тобою, i помiж пастухами моїми та помiж пастухами твоїми, бо близька ми
рiдня. Хiба не ввесь Край перед обличчям твоїм? Вiддiлися вiд мене! Коли пiдеш лiворуч, то я пiду 9

праворуч, а як ти праворуч, то пiду я лiворуч. I звiв Лот свої очi, i побачив усю околицю Йордан- 10

ську, що наводнена вся вона аж до Цоару, перед тим, як Содом та Гомору був знищив Господь, як
Господнiй, садок, як єгипетський край! I Лот вибрав собi всю околицю йорданську. I Лот рушив 11

на схiд, i вони розлучилися один вiд одного. Аврам оселився в землi ханаанськiй, а Лот оселився 12

в рiвнинних мiстах околицi, i наметував аж до Содому. А люди содомськi були дуже злi та грiшнi 13

перед Господом. I промовив Господь до Аврама, коли Лот розлучився iз ним: Зведи очi свої, та 14

поглянь iз мiсця, де ти, на пiвнiч, i на пiвдень, i на схiд, i на захiд, бо всю цю землю, яку бачиш, Я 15

її дам навiки тобi та потомству твоєму. I вчиню Я потомство твоє, як той порох землi, так, що коли 16

хто потрапить злiчити порох земний, то теж i потомство твоє перелiчене буде. Устань, пройдись 17

по Краю вздовж його та вширшки його, бо тобi його дам! I Аврам став наметувати, i прибув, i осiв 18

мiж дубами Мамре, що в Хевронi вони. I вiн збудував там жертiвника Господевi.
I сталось за днiв Амрафела, царя Шинеару, Арйоха, царя Елласару, Кедор-Лаомера, царя Ела- 14

му, i Тидала, царя Гоїму, вони вчинили вiйну з Бераєм, царем Содому, i з Бiршаєм, царем Гомори, 2

з Шин’авом, царем Адми, i Шемевером, царем Цевоїму, i з царем Белаю, що Цоар тепер. Усi цi 3

зiбрались були до долини Сiддiм, вона тепер море Солоне. Дванадцять лiт служили вони Кедор- 4

Лаомеровi, а року тринадцятого повстали. А року чотирнадцятого прибув Кедор-Лаомер та царi, 5

що були з ним, i побили Рефаїв в Аштерот-Карнаїмi, i Зузiв у Гамi, i Емiв у Шаве-Кiр’ятаїмi, i 6

Хорянина в горах Сеїру аж до Ел-Парану, що вiн при пустинi. I вернулись вони, i прибули до Ен- 7

Мiшпату, воно тепер Кадеш, i звоювали всю землю Амалика, а також Аморея, що сидiв у Хаццон-
Тамарi. I вийшов цар Содому, i цар Гомори, i цар Адми, i цар Цевоїму, i цар Белаю, тепер вiн Цоар, 8
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i вишикувалися з ними на бiй у долинi Сiддiм, iз Кедор-Лаомером, царем Еламу, i Тидалом, ца-9

рем Гоїму, i Амрафелом, царем Шинеару, i Арйохом, царем Елласару, чотири царi проти п’ятьох.
А долина Сiддiм була повна смоляних ям; i втекли цар Содому й цар Гомори, та й попадали туди,10

а позосталi повтiкали на гору. I взяли вони ввесь маєток Содому й Гомори, i всю їхню поживу, i11

пiшли. I взяли вони Лота, сина брата Аврамового, бо пробував у Содомi, i добро його та й пiшли.12

I прийшов був недобиток, та й розповiв єврею Аврамовi, а вiн жив мiж дубами амореянина Мам-13

ре, брата Ешколового й брата Анерового, Аврамових спiльникiв. I почув Аврам, що небiж його14

взятий у неволю, та й узброїв своїх вправних слуг, що в домi його народились, три сотнi й вiсiм-
надцять, i погнався до Дану. I вiн подiлився на гурти вночi, вiн та раби його, i розбив їх, i гнався15

за ними аж до Хови, що лiворуч Дамаску. I вернув вiн усе добро, а також Лота, небожа свого, i16

добро його повернув, а також жiнок та людей. Тодi цар Содому вийшов назустрiч йому, як вiн по-17

вертався, розбивши Кедор-Лаомера та царiв, що були з ним, до долини Шаве, вона тепер долина
Царська. А Мелхиседек, цар Салиму, винiс хлiб та вино. А вiн був священик Бога Всевишнього.18

I поблагословив вiн його та й промовив: Благословенний Аврам вiд Бога Всевишнього, що створив19

небо й землю. I благословенний Бог Всевишнiй, що видав у руки твої ворогiв твоїх. I Аврам дав20

йому десятину зо всього. I сказав цар содомський Аврамовi: Дай менi людей, а маєток вiзьми со-21

бi. Аврам же сказав царевi содомському: Я звiв свою руку до Господа, Бога Всевишнього, Творця22

неба й землi, що вiд нитки аж до ремiнця сандалiв я не вiзьму з того всього, що твоє, щоб ти не23

сказав: Збагатив я Аврама. Я не хочу нiчого, даси тiльки те, що слуги поїли, та частину людям, що24

зо мною ходили: Анер, Ешкол i Мамре, частину свою вони вiзьмуть.
По цих-о подiях було слово Господнє Аврамовi в видiннi таке: Не бiйся, Авраме, Я тобi щит,15

нагорода твоя вельми велика. А Аврам вiдiзвався: Господи, Господи, що даси Ти менi, коли я без-2

дiтний ходжу, а керiвник мого господарства вiн Елi-Езер iз Дамаску. I сказав Аврам: Отож, Ти не3

дав нащадка менi, i ото мiй керiвник спадкоємець менi. I ось слово Господнє до нього таке: Вiн не4

буде спадкоємець тобi, але той, хто вийде з твойого нутра, вiн буде спадкоємець тобi. I Господь5

його вивiв надвiр та й сказав: Подивися на небо, та зорi злiчи, коли тiльки потрапиш ти їх полiчити.
I до нього прорiк: Таким буде потомство твоє! I ввiрував Аврам Господевi, а Вiн залiчив йому те в6

праведнiсть. I промовив до нього: Я Господь, що вивiв тебе з Уру халдейського, щоб дати тобi зем-7

лю оцю, щоб став ти спадкоємець її. I промовив Аврам: Господи, Господи, з чого я довiдаюся, що8

буду спадкоємець її? Вiн же промовив до нього: Вiзьми трилiтнє теля, i трилiтню козу, i трилiтньо-9

го барана, i горлицю, i пташеня голубине. I взяв вiн для Нього все те, i розсiк його пополовинi, i дав10

кожну частину його вiдповiдно до другої, але птаства не розсiк. I злiталося хиже птаство на трупи,11

та Аврам вiдганяв його. Коли ж сонце схилялось на захiд, то спав сон на Аврама. I ось спадає на12

нього жах темний, великий. I промовив Господь до Аврама: Добре знай, що потомство твоє буде13

приходьком в землi не своїй. I будуть служити вони, i будуть їх мучити чотири сотнi лiт. Але народ,14

якому служити вони будуть, Я засуджу; та вони потiм вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї15

рiднi прийдеш у мирi, у старостi добрiй похований будеш. А поколiння четверте повернеться сюди,16

бо досi не повний ще грiх амореянина. I сталось, коли зайшло сонце й була темрява, то ось по-17

явилась мов димуюча пiч, та смолоскип огняний перейшов помiж тими кусками жертви. I того дня18

склав Господь заповiта з Аврамом, говорячи: Потомству твоєму Я дав оцю землю вiд рiчки Єгипту
аж до рiчки великої, до рiчки Ефрата: хенеянина, i кенiзеянина, i кадмонеянина, i хiттеянина, i19, 20

перiззеянина, i рефаеянина, i амореянина, i ханаанеянина, i гiргашеянина, i евусеянина.21

А Сара, Аврамова жiнка, не родила йому. I в неї була єгиптянка невiльниця, а ймення їй Агар.16
I сказала Сара Аврамовi: Ось Господь затримав мене вiд породу. Прийди ж до моєї невiльницi,2

може вiд неї одержу я сина. I послухався Аврам голосу Сари. I взяла Сара, Аврамова жiнка,3

єгиптянку Агар, свою невiльницю, по десяти лiтах перебування Аврамового в землi ханаанськiй,
i дала її Аврамовi, чоловiковi своєму, за жiнку. I вiн увiйшов до Агари, i вона зачала. Як вона4

ж побачила, що зачала, то стала легковажити господиню свою. I сказала Сара Аврамовi: Моя5

кривда на тобi! Я дала була свою невiльницю до лоня твого, а як вона побачила, що зачала, то
стала легковажити мене. Нехай розсудить Господь помiж мною та помiж тобою! I промовив Аврам6

до Сари: Таж невiльниця твоя в руцi твоїй! Зроби їй те, що вгодне в очах твоїх. I Сара гнобила
її. I втекла Агар вiд обличчя її. I знайшов її Ангол Господнiй бiля джерела води на пустинi, бiля7

джерела на дорозi до Шур, i сказав: Агаро, Сарина невiльнице, звiдки ж то прийшла ти, i куди8
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ти йдеш? Та вiдказала: Я втiкаю вiд обличчя Сари, панi моєї. А Ангол Господнiй промовив до неї: 9

Вернися до панi своєї, i терпи пiд руками її! I Ангол Господнiй промовив до неї: Сильно розмножу 10

потомство твоє, i через безлiч буде воно незлiченне. I Ангол Господнiй до неї сказав: Ось ти зачала, 11

i сина породиш, i назвеш iм’я йому Iзмаїл, бо прислухавсь Господь до твоєї недолi. А вiн буде як 12

дикий осел мiж людьми, рука його на всiх, а рука всiх на нього. I буде вiн жити при всiх своїх
браттях. I назвала вона Ймення Господа, що мовив до неї: Ти Бог видiння! Бо сказала вона: Чи 13

й тут я дивилась на Того, Хто бачить мене? Тому джерело було назване Джерело Живого, Хто 14

бачить мене, воно помiж Кадешем та помiж Баредом. I вродила Агар Аврамовi сина, а Аврам 15

назвав iм’я свого сина, що вродила Агар: Iзмаїл. А Аврам був вiку восьмидесяти лiт i шести лiт, 16

коли Агар вродила була Аврамовi Iзмаїла.
I був Аврам вiку дев’ятидесяти лiт i дев’яти лiт, коли явився Господь Аврамовi та й промовив 17

до нього: Я Бог Всемогутнiй! Ходи перед лицем Моїм, i будь непорочний! I дам Я Свого заповiта 2

помiж Мною та помiж тобою, i дуже-дуже розмножу тебе. I впав Аврам на обличчя своє, а Бог 3

до нього промовляв, говорячи: Я, ось Мiй заповiт iз тобою, i станеш ти батьком багатьох народiв. 4

I не буде вже кликатись iм’я твоє: Аврам, але буде iм’я твоє: Авраам, бо вчинив Я тебе батьком 5

багатьох народiв. I вчиню Я тебе дуже-дуже плiдним, i вчиню, щоб вийшли з тебе народи, i царi з 6

тебе вийдуть. I Я складу заповiта Свого помiж Мною та помiж тобою, i помiж твоїм потомством 7

по тобi на їхнi поколiння на вiчний заповiт, що буду Я Богом для тебе й для нащадкiв твоїх по то-
бi. I дам Я тобi та потомству твоєму по тобi землю скитання твого, увесь Край ханаанський, на 8

вiчне володiння, i Я буду їм Богом. I сказав Авраамовi Бог: А ти заповiта Мого стерегтимеш, ти 9

й потомство твої по тобi в їхнiх поколiннях. То Мiй заповiт, що його ви виконувать будете, помiж 10

Мною й помiж вами, i помiж потомством твоїм по тобi: нехай кожен чоловiчої статi буде обрiзаний
у вас. I будете ви обрiзанi на тiлi крайньої плотi вашої, i стане це знаком заповiту помiж Мною й 11

помiж вами. А кожен чоловiчої статi восьмиденний у вас буде обрiзаний у всiх ваших поколiннях, 12

як народжений дому, так i куплений за срiбло з-помiж чужоплемiнних, що вiн не з потомства тво-
го. Щодо обрiзання, нехай буде обрiзаний уроджений дому твого й куплений за срiбло твоє, i буде 13

Мiй заповiт на вашiм тiлi заповiтом вiчним. А необрiзаний чоловiчої статi, що не буде обрiзаний 14

на тiлi своєї крайньої плотi, то стята буде душа та з народу свого, вiн зiрвав заповiта Мого! I ска- 15

зав Авраамовi Бог: Сара, жiнка твоя, нехай свого ймення не кличе вже: Сара, бо iм’я їй: Сарра. I 16

поблагословлю Я її, i теж з неї дам сина тобi. I поблагословлю Я її, i стануться з неї народи, i ца-
рi народiв будуть iз неї. I впав Авраам на обличчя своє, i засмiявся. I подумав вiн у серцi своїм: 17

Чи в столiтнього буде народжений, i чи Сарра в вiцi дев’ятидесяти лiт уродить? А до Бога сказав 18

Авраам: Хоча б Iзмаїл жив перед лицем Твоїм! Бог же сказав: Але Сарра, твоя жiнка, сина поро- 19

дить тобi, а ти назвеш iм’я йому Iсак. I Свого заповiта з ним Я складу, щоб був вiчний заповiт для
нащадкiв його по нiм. А щодо Iзмаїла, Я послухав тебе: Ось Я поблагословлю його, i вчиню його 20

плiдним, i дуже-дуже розмножу його. Вiн породить дванадцять князiв, i великим народом учиню Я
його. А Свого заповiта Я складу з Iсаком, що його Сарра вродить тобi на цей час другого року. 21

I Вiн перестав говорити з ним. I Бог вознiсся вiд Авраама. I взяв Авраам Iзмаїла, сина свого, i 22, 23

всiх уроджених у домi його, i всiх, хто куплений за срiбло його, кожного чоловiчої статi з-помiж
людей Авраамового дому, i обрiзав тiло крайньої плотi їх того самого дня, як Бог говорив з ним. А 24

Авраам був вiку дев’ятидесяти й дев’яти лiт, як обрiзано було тiло крайньої плотi його. А Iзмаїл 25

був вiку тринадцяти лiт, як обрiзано було тiло крайньої плотi його. Того самого дня був обрiза- 26

ний Авраам та Iзмаїл, син його. I всi мужi дому його, народженi дому й купленi за срiбло з-помiж 27

чужоплемiнних, були обрiзанi з ним.
I явився до нього Господь мiж дубами Мамре, а вiн сидiв при входi в намет пiд час денної спеки. 18

I вiн iзвiв очi свої та й побачив: ось три Мужi стоять бiля нього. I побачив, i вибiг iз входу намету 2

назустрiч Їм, i вклонився до землi, та й промовив: Господи, коли тiльки знайшов я милiсть в очах 3

Твоїх, не проходь повз Свойого раба! Принесуть трохи води, i ноги Свої помийте, i спочиньте пiд 4

деревом. I хай хлiба шматок принесу я, а Ви пiдкрiпiть серце Ваше. Потому пiдете, бо на те Ви 5

йдете повз свойого раба. I сказали вони: Зроби так, як сказав. I Авраам поспiшив до намету до 6

Сарри й сказав: Вiзьми швидко три мiри пшеничної муки, замiси, i зроби коржi. I побiг Авраам 7

до товару, i взяв молоде та добре теля, i дав слузi, а той швидко його приготовив. I взяв масла й 8

молока, та теля приготовлене, та й поклав перед Ними, а сам став бiля Них пiд деревом. I їли Вони.
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I сказали до нього: Де Сарра, жiнка твоя? А вiн вiдказав: Ось у наметi. I сказав один з Них: Я9, 10

напевно вернуся до тебе за рiк цього самого часу. I ось буде син у Сарри, жiнки твоєї... А Сарра це
чула при входi намету, що був за Ним. Авраам же та Сарра старi були, вiку похилого. У Сарри пе-11

рестало бувати звичайне жiноче. I засмiялася Сарра в нутрi своїм, говорячи: Коли я зiв’яла, то як12

станеться розкiш менi? Таж пан мiй старий! I сказав Господь до Авраама: Чого то смiялася Сарра13

отак: Чи ж справдi вроджу, коли я зостарiлась? Чи для Господа є рiч занадто трудна? На означе-14

ний час Я вернуся до тебе за рiк цього самого часу, Сарра ж тодi матиме сина. А Сарра вiдрiклася,15

говорячи: Не смiялася я, бо боялась. Але Вiн вiдказав: Нi, таки смiялася ти! I повставали звiдти тi16

Мужi, i поглянули на Содом, а Авраам пiшов з Ними, щоб Їх вiдпровадити. А Господь сказав: Чи17

Я вiд Авраама втаю, що Я маю зробити? Бож Авраам справдi стане народом великим та дужим,18

i в ньому поблагословляться всi народи землi! Бо вибрав Я його, щоб вiн наказав синам своїм i19

домовi своєму по собi. I будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливiсть
та право, а то для того, щоб Господь здiйснив на Авраамовi, що сказав був про нього. I промовив20

Господь: Через те, що крик Содому й Гомори великий, i що грiх їхнiй став дуже тяжкий, зiйду ж21

Я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до Мене, тодi їм загибiль, а
як нi то побачу. I повернулися звiдти тi Мужi, i пiшли до Содому, а Авраам усе ще стояв перед22

Господнiм лицем. I Авраам пiдiйшов та й промовив: Чи погубиш також праведного з нечестивим?23

Може є п’ятдесят праведних у цьому мiстi, чи також вигубиш i не пробачиш цiй мiсцевостi ради24

п’ятидесяти тих праведних, що в ньому є? Не можна Тобi чинити так, щоб убити праведного з не-25

честивим, бо стане праведний як нечестивий, цього ж не можна Тобi! Чи ж Той, Хто всю землю
судить, не вчинить правди? I промовив Господь: Коли Я в Содомi, у цьому мiстi, знайду п’ятдесят26

праведних, то вибачу цiлiй мiсцевостi ради них. I вiдповiв Авраам та й промовив: Оце я осмiлився27

був говорити до Господа свого, а я порох та попiл. Може п’ятдесят тих праведних не матиме п’яти,28

чи Ти знищиш цiле мiсто через п’ятьох? I промовив Господь: Не знищу, коли там знайду сорок i
п’ять! I промовив до Нього вiн ще, та й сказав: Може сорок там знайдеться? А Господь вiдказав:29

Не зроблю й ради сорока! I сказав Авраам: Хай не гнiває це мого Господа, i нехай я скажу: Може30

тридцять там знайдеться? А Господь вiдказав: Не зроблю, коли й тридцять знайду там! I сказав31

Авраам: Оце я осмiлився був говорити до Господа мого: Може двадцять там знайдеться? А Господь
вiдказав: Не зроблю й ради двадцяти! I сказав Авраам: Хай не гнiває це мого Господа, i нехай я32

скажу тiльки разу цього: Може хоч десять там знайдеться? А Господь вiдказав: Не знищу й ради
десятьох! I пiшов Господь, як скiнчив говорити до Авраама. А Авраам вернувся до свого мiсця.33

I прибули обидва Анголи до Содому надвечiр, а Лот сидiв у брамi содомськiй. I побачив Лот,19
i встав їм назустрiч, i вклонився обличчям до землi, та й промовив: Ось, панове мої, зайдiть до2

дому вашого раба, i переночуйте, i помийте ноги свої, а рано встанете й пiдете на дорогу свою.
А вони вiдказали: Нi, бо будемо ми ночувати на вулицi. А вiн сильно на них налягав, i вони до3

нього з дороги зiйшли, i ввiйшли до дому його. I вчинив вiн для них прийняття, i напiк прiсного i
їли вони. Ще вони не полягали, а люди того мiста, люди Содому вiд малого аж до старого, увесь4

народ звiдусюди оточили той дiм. I вони закричали до Лота, i сказали йому: Де тi мужi, що ночi5

цiєї до тебе прийшли? Виведи їх до нас, щоб нам їх пiзнати! I Лот вийшов до входу до них, а дверi6

замкнув за собою, i сказав: Браття мої, не чинiть лихого! Ось у мене двi доньки, що мужа не7, 8

пiзнали. Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робiть, що вам до вподоби... Тiльки мужам оцiм не робiть
нiчого, бо на те вони прийшли пiд тiнь даху мого. А вони закричали: Iди собi геть! I сказали: Цей9

один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а вiн став тут суддею! Тепер ми зло гiрше тобi заподiєм,
нiж їм! I сильно вони налягали на мужа, на Лота, i пiдiйшли, щоб висадити дверi. Тодi вистромили10

свою руку тi мужi, i впровадили Лота до себе до дому, а дверi замкнули. А людей, що при входi11

до дому зiбрались, вони вдарили слiпотою, вiд малого аж до великого. I тi попомучилися, шукаючи
входу. I сказали тi мужi до Лота: Ще хто в тебе тут? Зятiв i синiв своїх, i дочок своїх, i все, що в12

мiстi твоє, виведи з цього мiсця, бо ми знищимо це мiсце, бо збiльшився їхнiй крик перед Господом,13

i Господь послав нас, щоб знищити його. I вийшов Лот, i промовив до зятiв своїх, що мали взяти14

дочок його, i сказав: Уставайте, вийдiть iз цього мiсця, бо Господь знищить мiсто. Але в очах зятiв
вiн здавався як жартун. А коли зiйшла свiтова зiрниця, то Анголи принагляли Лота, говорячи:15

Уставай, вiзьми жiнку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобi не загинути через
грiх цього мiста. А що вiн вагався, то тi мужi через Господню до нього любов схопили за руку його,16
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i за руку жiнки його, i за руку обох дочок його, i вивели його, i поставили поза мiстом. I сталося, 17

коли один з них виводив їх поза мiсто, то промовив: Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе, i
не затримуйся нiде в околицi. Ховайся на гору, щоб тобi не загинути. А Лот їм вiдказав: Нi ж бо, 18

Господи! Ось Твiй раб знайшов милiсть в очах Твоїх, i Ти побiльшив Свою милiсть, що зробив її зо 19

мною, щоб зберегти при життi мою душу; але я не встигну сховатись на гору, щоб бува не спiткало
мене зло, i я помру. Ось мiсто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке. Нехай сховаюсь я 20

туди, чи ж воно не маленьке? i буде жити душа моя. I вiдказав Вiн до нього: Ось Я прихиливсь до 21

твого прохання, щоб не зруйнувати мiста, про яке ти казав. Швидко сховайся туди, бо Я не зможу 22

нiчого зробити, аж поки не прийдеш туди. Тому й назвав iм’я тому мiсту: Цоар. Сонце зiйшло над 23

землею, а Лот прибув до Цоару. I Господь послав на Содом та Гомору дощ iз сiрки й огню, вiд 24

Господа з неба. I поруйнував тi мiста, i всю околицю, i всiх мешканцiв мiст, i рослиннiсть землi. 25

А жiнка його, Лотова, озирнулася позад нього, i стала стовпом соляним!... I встав Авраам рано 26, 27

вранцi, i подався до мiсця, де стояв був вiн перед лицем Господнiм. I вiн подивився на Содом та 28

Гомору, i на всю поверхню землi тiєї околицi. I побачив: ось здiймається дим вiд землi, немов дим
iз вапнярки... I сталося, як нищив Бог мiста тiєї околицi, то згадав Бог Авраама, i вислав Лота з 29

середини руїни, коли руйнував тi мiста, що сидiв у них Лот. I пiднявся Лот iз Цоару, i осiв на горi, 30

й обидвi дочки його з ним, бо боявся пробувати в Цоарi. I осiв у печерi, вiн та обидвi дочки його.
I промовила старша молодшiй: Наш батько старий, а чоловiка немає в цiм краї, щоб прийшов до 31

нас, як звичайно на цiлiй землi. Ходи, напiймо свого батька вином, i покладiмося з ним. I оживимо 32

нащадкiв вiд нашого батька. I ночi тiєї вони напоїли вином свого батька. I прийшла старша та й 33

поклалася з батьком своїм. А вiн не знав, коли вона лягла й коли встала... I сталося другого дня, i 34

старша сказала молодшiй: Ось я минулої ночi поклалась була з своїм батьком. Напiймо його вином
також ночi цiєї, i прийди ти, покладися з ним, i оживимо нащадкiв вiд нашого батька. I також ночi 35

тiєї вони напоїли вином свого батька. I встала молодша та й поклалася з ним. А вiн не знав, коли
вона лягла й коли встала... I завагiтнiли обидвi Лотовi дочки вiд батька свого. I вродила старша 36, 37

сина, i назвала iм’я йому: Моав. Вiн батько моавiв аж до цього дня. А молодша вона вродила 38

також, i назвала ймення йому: Бен-Аммi. Вiн батько синiв Аммону аж до цього дня.
I вирушив звiдти Авраам до краю Негев помiж Кадешем i помiж Шуром, i оселився часово в 20

Герарi. I сказав Авраам на Сарру, жiнку свою: Вона сестра моя. I послав Авiмелех, цар Герару, 2

i взяв Сарру. I прийшов Бог до Авiмелеха у снi нiчнiм, i сказав до нього: Ось ти вмираєш через 3

жiнку, яку взяв, бо вона має чоловiка. А Авiмелех не зближався до неї, i сказав: Господи, чи Ти 4

вб’єш також люд праведний? Чи ж не вiн був сказав менi: Вона моя сестра, а вона також вона 5

сказала: Вiн мiй брат. Я те зробив у невинностi серця свого й у чистотi рук своїх. I промовив до 6

нього Бог у снi: I Я знаю, що в чистотi свого серця вчинив ти оце, i Я теж удержав тебе, щоб не
згрiшив проти Мене. Тому то не дав Я тобi доторкнутись до неї. А тепер верни жiнку цього мужа, 7

бо вiн пророк, i буде молитися за тебе, i живи. А коли ти не вернеш, то знай, що справдi помреш ти
й усе, що твоє. I встав Авiмелех рано вранцi, i покликав усiх рабiв своїх, та й сказав усi цi слова 8

до їхнiх ушей. А люди тi сильно злякалися. I закликав Авiмелех Авраама, i промовив до нього: 9

Що ти нам учинив? I чим згрiшив я проти тебе, що ти принiс на мене й на царство моє великий
грiх? Учинки, яких не роблять, ти зо мною вчинив! I сказав Авiмелех Авраамовi: Що ти мав на 10

увазi, що вчинив таку рiч? I сказав Авраам: Бо подумав я: Нема ж страху Божого в мiсцевостi 11

цiй, тому вб’ють мене за жiнку мою. I притiм вона справдi сестра моя, вона дочка батька мого, 12

тiльки не дочка матерi моєї, i стала за жiнку менi. I сталося, коли Бог учинив мене мандрiвником з 13

дому батька мого, то сказав я до неї: То буде твоя ласка, яку вчиниш зо мною: у кожнiй мiсцевостi,
куди прийдем, говори ти на мене: вiн мiй брат. I взяв Авiмелех дрiбну та велику худобу, i рабiв та 14

невiльниць, та й дав Авраамовi. I вернув йому Сарру, жiнку його. I сказав Авiмелех: Ось край мiй 15

перед обличчям твоїм, осядь там, де тобi до вподоби. А Саррi сказав: Ось тисячу секлiв срiбла я 16

дав братовi твоєму. Оце тобi накриття на очi перед усiма, хто з тобою. I перед усiма ти оправдана. I 17

помолився Авраам Боговi, i вздоровив Бог Авiмелеха, i жiнку його, i невiльниць його, i почали вони
знову роджати. Бо справдi стримав був Господь кожну утробу Авiмелехового дому через Сарру, 18

Авраамову жiнку.
А Господь згадав Сарру, як сказав був, i вчинив Господь Саррi, як Вiн говорив. I Сарра зачала, i 21, 2

породила сина Авраамовi в старостi його на означений час, що про нього сказав йому Бог. I назвав 3
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Авраам iм’я синовi своєму, що вродився йому, що Сарра йому породила: Iсак. I обрiзав Авраам4

Iсака, сина свого,коли мав вiн вiсiм день, як Бог наказав був йому. А Авраам був вiку ста лiт, як5

уродився йому Iсак, син його. I промовила Сарра: Смiх учинив менi Бог, кожен, хто почує, буде6

смiятися з мене. I промовила: Хто б сказав Авраамовi: Сарра годує синiв? Бо вродила я сина в7

старостi його. I дитина росла, i була вiдлучена. I справив Авраам велику гостину в день вiдлучення8

Iсака. I побачила Сарра сина Агари єгиптянки, що вродила була Авраамовi, що вiн насмiхається.9

I сказала вона Авраамовi: Прожени ту невiльницю та сина її, бо не буде наслiдувати син тiєї не-10

вiльницi разом iз сином моїм, iз Iсаком. Але ця справа була дуже не до вподоби Авраамовi через11

сина його. I промовив Господь Авраамовi: Нехай не буде не до вподоби тобi це через хлопця та че-12

рез невiльницю твою. Усе, що скаже тобi Сарра, послухай голосу її, бо Iсаком буде покликане тобi
потомство. I також сина невiльницi тiєї учиню його народом, бо вiн твоє насiння. I встав рано13, 14

Авраам, i взяв хлiба й бурдюка води, i дав до Агари на плече її, також дитину, та й послав її. I пiшла
вона, та й заблудила в пустинi Беер-Шева. I скiнчилась вода в бурдюцi, i покинула вона дитину15

пiд одним iз кущiв. I пiшла вона, i сiла собi навпроти, на вiддалi як стрiлити луком, бо сказала:16

Нехай я не бачу смерти цiєї дитини! I сiла навпроти, i пiднесла свiй голос та й заплакала. I почув17

Бог голос того хлопця. I кликнув до Агари Божий Ангол iз неба, i сказав їй: Що тобi, Агаро? Не
бiйся,бо почув Бог голос хлопця, де вiн там. Устань, пiдiйми хлопця, i рукою своєю держи його, бо18

великим народом зроблю Я його. I вiдкрив Бог очi її, i вона побачила криницю води. I пiшла вона,19

i наповнила бурдюка водою, та й напоїла хлопця. I з хлопцем був Бог, i вiн вирiс. I осiв у пустинi, i20

став вiн стрiлець-лучник. I осiв вiн у пустинi Паран, а мати його взяла йому жiнку з єгипетського21

краю. I сталося часу того, i сказав Авiмелех i Пiхол, головний провiдник його вiйська, до Авра-22

ама, говорячи: Бог iз тобою в усьому, що ти робиш! А тепер присягни ж менi Богом отут, що ти23

не обманиш мене, i нащадка мого, i онука мого. I яка була ласка, яку я до тебе чинив, ти вчиниш
зо мною та з краєм, що ти в нiм чужинцем пробуваєш. I сказав Авраам: Я присягаю! I Авраам24, 25

дорiкав Авiмелеховi за криницю води, що її вiдняли були Авiмелеховi раби. I сказав Авiмелех: Я26

не знаю, хто вчинив оту рiч, анi ти не розповiв менi, й анi я не чув, хiбащо сьогоднi. I взяв Авраам27

дрiбну та велику худобу, та й дав Авiмелеховi, i обидва вони склали умову. I поставив Авраам сiм28

овечок з дрiбного товару осiбно. I сказав Авiмелех до Авраама: Що вони, сiм овечок отих, що ти29

їх поставив осiбно? А той вiдказав: Бо з моєї руки сiм овечок ти вiзьмеш, щоб для мене були на30

свiдоцтво, що я викопав цю криницю. Тому то назвав вiн це мiсце Беер-Шева, бо там покляли-31

ся вони. I склали умову вони в Беер-Шевi. I встав Авiмелех та Пiхол, головний провiдник його32

вiйська, i вернулись вони до краю филистимського. А Авраам посадив тамариска в Беер-Шевi, i33

кликав там Iм’я Господа, Бога Вiчного. I Авраам пробував у филистимськiй землi багато днiв.34

I сталось пiсля цих випадкiв, що Бог випробовував Авраама. I сказав Вiн до нього: Аврааме! А22
той вiдказав: Ось я! I промовив Господь: Вiзьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти,2

Iсака, та й пiди собi до краю Морiя, i принеси там його в цiлопалення на однiй iз тих гiр, що про неї
скажу тобi. I встав Авраам рано вранцi, i свого осла осiдлав; i взяв iз собою двох слуг та Iсака,3

сина свого, i для цiлопалення дров нарубав. I встав, i пiшов вiн до мiсця, що про нього сказав йому
Бог. А третього дня Авраам звiв очi свої, та й побачив те мiсце здалека. I сказав Авраам своїм4, 5

слугам: Сiдайте собi тут з ослом, а я й хлопець пiдем аж туди, i поклонимося, i повернемося до вас.
I взяв Авраам дрова для цiлопалення, i поклав на Iсака, сина свого, i взяв в свою руку огонь та но-6

жа, i пiшли вони разом обоє. I сказав Iсак до Авраама, свого батька, говорячи: Батьку мiй! А той7

вiдказав: Ось я, сину мiй! I промовив Iсак: Ось огонь та дрова, а де ж ягня на цiлопалення? I вiд-8

казав Авраам: Бог нагледить ягня Собi на цiлопалення, сину мiй! I пiшли вони разом обоє. I вони9

прийшли до мiсця, що про нього сказав йому Бог. I збудував там Авраам жертiвника, i дрова роз-
клав, i зв’язав Iсака, сина свого, i поклав його на жертiвника над дровами. I простяг Авраам свою10

руку, i взяв ножа, щоб зарiзати сина свого... Та озвався до нього Ангол Господнiй iз неба й сказав:11

Аврааме, Аврааме! А той вiдiзвався: Ось я! I Ангол промовив: Не витягай своєї руки до хлопця,12

i нiчого йому не чини, бо тепер Я довiдався, що ти богобiйний, i не пожалiв для Мене сина свого,
одинака свого. А Авраам звiв очi свої та й побачив, аж ось один баран зав’яз у гущавинi своїми13

рогами. I пiшов Авраам, i взяв барана, i принiс його на цiлопалення замiсть сина свого. I назвав14

Авраам iм’я мiсця того: Господь нагледить, що й сьогоднi говориться: На горi Господь з’явиться.
А Ангол Господнiй iз неба озвався до Авраама подруге, i сказав: Клянуся Собою, це слово Госпо-15, 16
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днє, тому, що вчинив ти цю рiч, i не пожалiв був сина свого, одинака свого, то благословляючи, 17

Я поблагословлю тебе, i розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорi на небi, i немов той
пiсок, що на березi моря. I потомство твоє внаслiдує брами твоїх ворогiв. I всi народи землi будуть 18

потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти Мого голосу. I вернувсь Авраам 19

до слуг своїх. I сталося по тих випадках, i сказано Авраамовi так: Ось також Мiлка вродила синiв 20

Нахоровi, братовi твоєму: Уца, перворiдного його, i Буза, брата його, i Кемуїла, батька Арамо- 21

вого, I Кеседа, i Хазо, i Пiлдаша, i Їдлафа, i Бетуїла. А Бетуїл породив Ревеку. Цих восьмерох 22, 23

породила Мiлка Нахоровi, братовi Авраамовому. А наложниця його а їй на ймення Реума вродила 24

й вона Теваха й Гахама, i Тахаша й Мааху.
I було життя Сарриного сто лiт i двадцять лiт i сiм лiт, лiта життя Сарриного. I вмерла Сарра 23, 2

в Кiрiят-Арбi, це Хеврон у Краї ханаанському. I прибув Авраам голосити над Саррою та плакати
за нею. I встав Авраам вiд обличчя небiжки своєї, та й сказав синам Хетовим, говорячи: Я при- 3, 4

ходько й захожий мiж вами. Дайте в себе менi власнiсть для гробу, i нехай я поховаю свою небiжку
з-перед обличчя свого. I вiдповiли сини Хетовi Авраамовi, та й сказали йому: Послухай нас, пане 5, 6

мiй, ти Божий князь серед нас! У добiрнiм iз наших гробiв поховай небiжку свою. Нiхто з нас не
затримає гробу свого вiд тебе, щоб поховати небiжку твою. I встав Авраам, i вклонився народу 7

тiєї землi, синам Хетовим, та й промовив до них i сказав: Коли ви згiднi поховати небiжку мою з- 8

перед обличчя мого, то послухайте мене, i настирливо просiть для мене Ефрона, сина Цохарового,
i нехай менi дасть вiн печеру Махпелу, що його, що в кiнцi його поля, за грошi повної ваги, хай менi 9

її дасть помiж вами на власнiсть для гробу. А Ефрон пробував серед Хетових синiв. I вiдповiв хiт- 10

теянин Ефрон Авраамовi, так що чули сини Хетовi й усi, хто входив у браму його мiста, говорячи:
Нi, пане мiй, послухай мене! Поле вiддав я тобi, i печеру, що на нiм, вiддав я тобi, на очах синiв 11

народу мого я вiддав її тобi. Поховай небiжку свою. I вклонивсь Авраам перед народом тiєї землi, 12

та й сказав до Ефрона, так що чув був народ тiєї землi, говорячи: Коли б тiльки мене ти послухав! Я 13

дам срiбло за поле, вiзьми ти вiд мене, i хай поховаю небiжку свою. А Ефрон вiдповiв Авраамовi, 14

говорячи йому: Пане мiй, послухай мене! Земля чотирьох сотень шеклiв срiбла, що вона помiж 15

мною та помiж тобою? А небiжку свою поховай! I послухав Авраам Ефрона. I вiдважив Авраам 16

Ефроновi срiбло, про яке той був сказав, так що чули сини Хетовi, чотири сотнi шеклiв срiбла ку-
пецької ваги. I стало поле Ефронове, що в Махпелi воно, що перед Мамре, поле й печера, що на 17

ньому, i кожне дерево, що в полi, що в усiй границi його навколо, купном Авраамовi в присутно- 18

стi синiв Хетових, усiх, хто входив до брами мiста його. I по цьому Авраам поховав Сарру, жiнку 19

свою, в печерi поля Махпели, перед Мамре, це Хеврон у землi ханаанськiй. I стало поле й печера, 20

що на нiм, Авраамовi на власнiсть для гробу вiд синiв Хетових.
А Авраам був старий, у лiта ввiйшов. I Господь Авраама поблагословив був усiм. I сказав Ав- 24, 2

раам до свого раба, найстаршого дому свого, що рядив над усiм, що вiн мав: Поклади свою руку
пiд стегно моє, i я заприсягну тебе Господом, Богом неба й Богом землi, що ти не вiзьмеш жiнки 3

для сина мого з-посеред дочок ханаанеянина, серед якого я пробуваю. Бо ти пiдеш до краю мого, 4

i до мiсця мого народження, i вiзьмеш жiнку для сина мого, для Iсака. I сказав раб до нього: Може 5

та жiнка не схоче за мною пiти до цiєї землi, то чи справдi поверну я твого сина до краю, звiдки ти
вийшов? I промовив до нього Авраам: Стережися, щоб ти не вернув мого сина туди! Господь, що 6, 7

взяв мене з дому батька мого й з краю мого народження, i що промовляв був до мене, i що при-
сягнув менi, кажучи: Твоїм нащадкам Я дам оцю землю, Вiн пошле Свого Ангола перед обличчям
твоїм, i ти вiзьмеш звiдти жiнку для сина мого! А коли ота жiнка не схоче пiти за тобою, то ти 8

будеш очищений з цiєї присяги своєї. Тiльки сина мого ти туди не вертай. I раб поклав свою руку 9

пiд стегно Авраама, пана свого, i йому присягнув на цю справу. I взяв той раб десять верблюдiв 10

iз верблюдiв пана свого, та й пiшов. I взяв рiзне добро свого пана в руку свою. I вiн устав, i пiшов
в Месопотамiю до мiста Нахора. I поставив верблюди навколiшки за мiстом при воднiй криницi 11

надвечiр, на час, як виходять жiнки воду брати, та й промовив: Господи, Боже пана мого Авра- 12

ама, подай же сьогоднi менi це, i милiсть вчини з паном моїм Авраамом! Ось я стою над водним 13

джерелом, а дочки мешканцiв мiста виходять воду брати. I станеться, що дiвчина, до якої скажу: 14

Нахили но глека свого, я нап’юся, а вона вiдповiсть: Пий, i так само верблюди твої я понапуваю,
її Ти призначив для раба Свого, для Iсака. I з цього пiзнаю, що Ти милiсть учинив з моїм паном. I 15

сталося, поки вiн закiнчив говорити, аж ось виходить Ревека, що була народжена Бетуїловi, синовi
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Мiлки, жiнки Нахора, Авраамового брата. А її глек на плечi в неї. А дiвчина та вельми вродлива з16

обличчя; була дiвиця, i чоловiк не пiзнав ще її. I зiйшла вона до джерела, i наповнила глека свого,
та й вийшла. I вибiг той раб назустрiч їй, та й сказав: Дай но напитись води з твого глека! А та17, 18

вiдказала: Напийся, мiй пане! I вона поспiшила, i зняла свого глека на руку свою, i напоїла його.
А коли закiнчила поїти його, то сказала: Також для верблюдiв твоїх наберу я води, аж поки вони не19

нап’ються. I метнулась вона, i глека свого спорожнила до пiйла. I ще до криницi побiгла набрати, i20

набрала води всiм верблюдам його. А чоловiк той дивувався їй та мовчав, щоб пiзнати, чи Господь21

пощастив дорогу йому, чи нi? I сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловiк золоту22

сережку, пiв шекля вага їй, i два наручнi на руки її, на десять шеклiв золота вага їм, та й сказав:23

Чия ти дочка? Скажи ж менi, чи в домi батька твойого є мiсце для нас ночувати? Вона вiдказала24

йому: Я дочка Бетуїла, сина Мiлки, що його породила вона для Нахора. I сказала до нього: I со-25

ломи, i пашi багато є в нас, також мiсце ночувати. I той чоловiк нахилився, i вклонився Боговi аж26

до землi, та й сказав: Благословенний Господь, Бог пана мого Авраама, що не опустив милости27

Своєї й вiрности Своєї вiд пана мого! Я був у дорозi, Господь припровадив мене до дому братiв мого
пана. I побiгла дiвчина, i розповiла в домi своєї матерi про цю пригоду. А в Ревеки був брат, на28, 29

ймення йому Лаван. I побiг Лаван до того чоловiка надвiр, до джерела. I сталося, як вiн побачив30

сережку та наручнi на руках сестри своєї, i коли почув слова Ревеки, сестри своєї, що говорила:
Отак говорив менi той чоловiк, то прибув вiн до того чоловiка, а той ось стоїть при верблюдах бiля
джерела, i сказав: Увiйди, благословенний Господа! Чого стоятимеш надворi? А я опорожнив дiм i31

мiсце для верблюдiв. I ввiйшов той чоловiк до дому. А Лаван порозсiдлував верблюди, i дав соло-32

ми й пашi для верблюдiв, i води, щоб умити ноги йому й ноги людям, що були з ним. I поставлено33

перед ним, щоб вiн їв. А той вiдказав: Не буду їсти, аж поки не розкажу своєї справи. А Лаван вiд-
казав: Говори! I той став говорити: Я раб Авраамiв. А Господь щедро поблагословив мого пана,34, 35

i вiн став великий. I дав Вiн йому худобу дрiбну та велику, i срiбло, i золото, i рабiв, i невiльниць, i
верблюди, й осли. А Сарра, жiнка пана мого, бувши старою, уродила пановi моєму сина. А вiн йо-36

му все дав, що мав. I заприсяг мене пан мiй, говорячи: Не вiзьмеш жiнки для сина мого з-посеред37

дочок ханаанеянина, що я пробуваю в його краю. Але пiдеш до дому батька мого, i до мого роду, i38

вiзьмеш жiнку для сина мого. I сказав я до пана свого: Може та жiнка не пiде за мною? I сказав39, 40

вiн до мене: Господь, що ходив перед обличчям моїм, пошле Свого Ангола з тобою, i дорогу твою
пощастить, i ти вiзьмеш жiнку для сина мого з роду мого й з дому батька мого. Тодi будеш очище-41

ний ти вiд закляття мого, як прийдеш до роду мого, а коли вони не дадуть тобi, то будеш ти чистий
вiд закляття мого. I прибув я сьогоднi до джерела, та й сказав: Господи, Боже пана мого Авраама,42

коли б же Ти вчинив щасливою дорогу мою, що нею ходжу я! Ось я стою над джерелом води, i43

станеться, що дiвчина, яка вийде води брати, а я їй скажу: Дай но менi напитися трохи води з свого
глека, вона ж вiдкаже менi: Пий i ти, i для верблюдiв твоїх наберу я води, то вона та жiнка, яку44

призначив Господь для сина пана мого. I поки скiнчив я говорити в своїм серцi, аж ось виходить45

Ревека, а її глек на плечi в неї. I зiйшла вона до джерела, та й набрала води. I сказав я до неї: Напiй
же мене! I метнулась вона, i свого глека з себе зняла та й сказала: Пий, а я понапуваю й верблюди46

твої. I я пив, а вона понапувала й тi верблюди. А я запитався її та й сказав: Чия ти дочка? А вона47

вiдказала: Я дочка Бетуїла, сина Нахорового, якого породила йому Мiлка. I сережку надiв я до
носа її, i наручнi на руки її. I я нахилився, i вклонився до землi Господевi, i поблагословив Госпо-48

да, Бога пана мого Авраама, що Вiн провадив мене дорогою визначеною, щоб узяти дочку брата
пана мого для сина його. А тепер, якщо милосердя та правду ви чините з паном моїм, то скажiть49

менi; коли ж нi, то скажiть менi, i я звернуся праворуч або лiворуч. I вiдповiли Лаван i Бетуїл та й50

сказали: Вiд Господа вийшла та рiч, ми не можем сказати тобi нiчого злого чи доброго. Ось перед51

тобою Ревека, вiзьми та й iди, i нехай вона стане за жiнку синовi пана твого, як Господь говорив
був. I сталося, коли їхнi слова почув раб Авраамiв, то вклонивсь до землi Господевi. I вийняв той52, 53

раб срiбний посуд, i посуд золотий та шати, i дав Ревецi, i дав цiннi речi братовi її та матерi її. I їли54

й пили вiн та люди, що з ним, i ночували. А коли рано встали, то вiн сказав: Вiдiшлiть мене до пана
мого. I сказав її брат та мати її: Нехай посидить дiвчина з нами хоч днiв з десять, потiм пiдеш. I55, 56

сказав вiн до них: Не спiзняйте мене, бо Господь пощастив мою путь. Вiдiшлiть мене, i нехай я пiду
до пана свого. А вони вiдказали: Покличмо дiвчину, i запитаймо її саму. I покликали Ревеку, i ска-57, 58

зали до неї: Чи ти пiдеш з оцим чоловiком? А вона вiдказала: Пiду. I послали вони Ревеку, сестру59
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свою, i няньку її, i раба Авраамового, i людей його. I вони поблагословили Ревеку й сказали до неї: 60

Ти наша сестра, будь матiр’ю для тисячi десяткiв тисяч, i нехай нащадки твої внаслiдують брами
твоїх ворогiв. I встала Ревека й служницi її, i посiдали на верблюдiв, i поїхала за тим чоловiком. I 61

взяв раб Ревеку й вiдiйшов. А Iсак був вернувся з подорожi до криницi Лахай-Рої, i сидiв у краї 62

пiвденному. I вийшов Iсак на прогулянку в поле, як вечiр наставав. I вiн звiв свої очi, i побачив, ось 63

верблюди йдуть. I Ревека звела свої очi, та й Iсака побачила, i злiзла з верблюда. I сказала вона 64, 65

до раба: Хто отой чоловiк, що полем iде нам назустрiч? А раб вiдповiв: То мiй пан. I вона покривало
взяла, та й накрилась. I раб розповiв Iсаковi про всi речi, якi вiн учинив. I впровадив її Iсак до 66, 67

намету Сарри, матерi своєї. I взяв вiн Ревеку, i за жiнку йому вона стала, i вiн її покохав. I Iсак був
утiшений по смертi матерi своєї.

А Авраам iще взяв жiнку, а ймення їй Кетура. А вона породила йому Зiмрана, i Йокшана, i 25, 2

Мадана, i Мiдiяна, i Їшбака, i Шуаха. А Йокшан породив був Шеву та Дедана. А сини Дедановi 3

були: ашшури, i летушi, i леуми. А сини Мiдiяновi: Ефа, i Ефер, i Ханох, i Авiда, i Елдаа, усi во- 4

ни сини Кетури. I вiддав Авраам усе, що мав, Iсаковi. А синам наложниць, що були в Авраама, 5, 6

дав Авраам подарунки, i вiдiслав їх вiд Iсака, сина свого, коли сам ще живий був, на схiд, до краю
схiднього. А оце днi лiт Авраамового життя, якi вiн прожив: сто лiт, i сiмдесят лiт, i п’ять лiт. I 7, 8

спочив та й умер Авраам у старощах добрих, старий i нажившись. I вiн прилучився до своєї рiднi. I 9

поховали його Iсак та Iзмаїл, сини його, у печерi Махпелi, на полi Ефрона, сина Цохара хiттеянина,
що навпроти Мамре, поле, що його Авраам був купив вiд синiв Хетових, там був похований Ав- 10

раам i Сарра, жiнка його. I сталося по Авраамовiй смертi, i поблагословив Бог Iсака, сина його. 11

I осiв Iсак при криницi Лахай-Рої. А оце нащадки Iзмаїла, Авраамового сина, що його породила 12

Авраамовi єгиптянка Агар, невiльниця Саррина. I оце iмена синiв Iзмаїла, за їхнiми iменами й за 13

нащадками їх: перворiдний Iзмаїлiв Невайот, i Кедар, i Адбеїл, i Мiвсам, I Мiшма, i Дума, i Мас- 14

са, Хадад, i Тема, Єтур, Нафiш, i Кедма. Оце вони, сини Iзмаїловi, i їхнi ймення за дворами їх i 15, 16

за їх кочовищами, дванадцять начальникiв для їхнiх племен. А оце лiта життя Iзмаїлового: сто лiт, 17

i тридцять лiт, i сiм лiт. I спочив та й умер вiн, i був узятий до своєї рiднi. I розложилися вони вiд 18

Хавiли аж до Шуру, що навпроти Єгипту, як iти до Ашшуру. I вiн оселився перед усiма своїми бра-
тами. А оце оповiсть про Iсака, Авраамового сина. Авраам породив Iсака. I був Iсак вiку сорока 19, 20

лiт, як вiн узяв собi за жiнку Ревеку, дочку Бетуїла арамеянина, з Падану арамейського, сестру
арамеянина Лавана. I молився Iсак до Господа про жiнку свою, бо неплiдна була. I Господь був 21

ублаганий ним, i завагiтнiла Ревека, жiнка його. I кидалися дiти в утробi її. I сказала вона: Коли 22

так, то для чого я це переношу? I пiшла запитатися Господа. I промовив до неї Господь: Два пле- 23

мена в утробi твоїй, i два народи з твого нутра будуть видiленi, i стане сильнiший народ вiд народу,
i старший молодшому буде служити. I сповнились днi її, щоб родити, i ось близнюки в утробi її. I 24, 25

вийшов перший червонуватий, увесь вiн немов плащ волосяний. I назвали ймення йому: Iсав. А 26

потiм вийшов його брат, а рука його трималася п’яти Iсава. I назвав iм’я йому: Якiв. А Iсак був
вiку шостидесяти лiт, коли народились вони. I виросли хлопцi. I став Iсав чоловiком, що знався 27

на вловах, чоловiком поля, а Якiв чоловiком мирним, що в наметах сидiв. I полюбив Iсак Iсава, 28

бо здобич мисливська його йому смакувала, а Ревека любила Якова. I зварив був Iсак їжу, а з 29

поля прибув Iсав, i змучений був. I сказав Iсав до Якова: Нагодуй мене отим червоним, червоним 30

отим, бо змучений я. Тому то назвали ймення йому: Едом. А Якiв сказав: Продай же нинi менi своє 31

перворiдство. I промовив Iсав: Ось я умираю, то нащо ж менi оте перворiдство? А Якiв сказав: 32, 33

Присягни ж менi нинi. I той присягнув йому, i продав перворiдство своє Якову. I Якiв дав Iсавовi 34

хлiба й сочевичного варива. А той з’їв, i випив, i встав та й пiшов. I знехтував Iсав перворiдство
своє.

I настав був голод у Краю, окрiм голоду першого, що був за днiв Авраамових. I пiшов Iсак до 26
Авiмелеха, царя филистимського, до Герару. I явився йому Господь i сказав: Не ходи до Єгипту, 2

оселися в землi, про яку Я скажу тобi. Оселися хвилево в землi тiй, i Я буду з тобою, i тебе по- 3

благословлю, бо тобi та нащадкам твоїм дам усi оцi землi. I Я виконаю присягу, що нею поклявся
був Авраамовi, батьку твоєму. I розмножу нащадкiв твоїх, немов зорi на небi, i потомству твоєму 4

Я дам усi оцi землi. I поблагословляться в потомствi твоїм усi народи землi, через те, що Авраам 5

послухав Мого голосу, i виконував те, що виконувати Я звелiв: заповiдi Мої, постанови й закони
Мої. I осiв Iсак у Герарi. I питалися люди тiєї мiсцевости про жiнку його. А вiн вiдказав: Во- 6, 7



26. 8–27. 18 БУТТЯ 16

на сестра моя, бо боявся сказати: Вона жiнка моя, щоб не вбили мене люди тiєї мiсцевости через
Ревеку, бо вродлива з обличчя вона. I сталося, коли вiн там довго жив, i дивився Авiмелех, цар8

филистимський, через вiкно, та й побачив, ось Iсак забавляється з Ревекою, жiнкою своєю. I по-9

кликав Авiмелех Iсака та й сказав: Тож оце вона жiнка твоя! А як ти сказав був: Вона сестра моя?
Iсак же йому вiдповiв: Бо сказав, щоб не вмерти менi через неї! I сказав Авiмелех: Що ж то нам10

учинив ти? Один iз народу був мало не лiг iз твоєю жiнкою, i ти грiх би спровадив на нас! I нака-11

зав Авiмелех усьому народовi, говорячи: Хто доторкнеться цього чоловiка та жiнки його, той певно
буде забитий. I посiяв Iсак у землi тiй, i зiбрав того року стокротно, i Господь поблагословив був12

його. I забагатiв оцей чоловiк, i багатiв усе бiльше, аж поки не став сильно багатий. I була в нього13, 14

отара овець та кiз, i череда товару, i багато рабiв. I заздрили йому филистимляни. I всi криницi, що15

їх повикопували раби батька його, за днiв батька його Авраама, филистимляни позатикали, i пона-
повнювали їх землею. I сказав Авiмелех Iсаковi: Iди ти вiд нас, бо зробився ти значно сильнiший16

за нас! I пiшов Iсак звiдти, i в долинi Герару розтаборився, та й осiв там. I знову Iсак повикопував17, 18

криницi на воду, що їх повикопували були за днiв батька його Авраама, а позатикали були їх фили-
стимляни по Авраамовiй смертi. I вiн назвав їм iмення, як iмення, що батько його був їм назвав. I19

копали Iсаковi раби в долинi, i знайшли там криницю живої води. I сварилися пастухи герарськi з20

пастухами Iсаковими, кажучи: Це наша вода! I вiн назвав iм’я для тiєї криницi: Есек, бо сварилися
з ним. I викопали вони iншу криницю, i сварилися також за неї. I вiн назвав для неї iм’я: Ситна.21

I вiн пересунувся звiдти, i викопав iншу криницю, i не сварились за неї. I вiн назвав для неї iм’я:22

Реховот, i сказав: Тепер нам поширив Господь, i в Краю ми розмножимось. А звiдти пiднявся вiн23

до Беер-Шеви. I явився йому Господь тiєї ночi й сказав: Я Бог Авраама, батька твого; не бiйся,24

бо Я з тобою! I поблагословлю Я тебе, i розмножу нащадкiв твоїх ради Авраама, Мойого раба. I25

вiн збудував там жертiвника, i покликав Господнє Ймення. I поставив вiн там намета свого, а раби
Iсаковi криницю там викопали. I прийшов до нього з Герару Авiмелех, i Ахуззат, товариш його,26

i Пiхол, головний начальник вiйська його. I сказав їм Iсак: Чого ви до мене прийшли? Ви ж зне-27

навидiли мене, i вислали мене вiд себе. А тi вiдказали: Ми бачимо справдi, що з тобою Господь. I28

ми сказали: Нехай буде клятва помiж нами, помiж нами й помiж тобою, i складiмо умову з тобою,
що не вчиниш нам злого, як i ми не торкнулись до тебе, i як ми робили з тобою тiльки добро, i тебе29

вiдiслали з миром. Ти тепер благословенний вiд Господа! I вiн учинив для них гостину, i вони їли й30

пили. А рано вони повставали, i присягли один одному. I вiдiслав їх Iсак, i вони пiшли вiд нього з31

миром. I сталося того дня, i прийшли Iсаковi раби, i розказали йому про криницю, яку вони вико-32

пали. I сказали йому: Ми воду знайшли! I вiн назвав її: Шiв’а, чому ймення мiста того Беер-Шева33

аж до сьогоднiшнього дня. I був Iсав вiку сорока лiт, i взяв жiнку Єгудиту, дочку хiттеянина Беерi,34

i Босмату, дочку хiттеянина Елона. I вони стали гiркотою духа для Iсака й Ревеки.35

I сталося, що зостарiвсь Iсак, i затемнились очi йому, i вiн не бачив. I покликав вiн старшого27
сина свого Iсава, i промовив до нього: Мiй сину! А той вiдказав йому: Ось я! I промовив до нього2

Iсак: Оце я зостарiвся, не знаю дня смерти своєї... А тепер вiзьми знаряддя своє, сагайдака свого3

й лука свого, та й вийди на поле, i злови менi здобич мисливську. I зготуй менi наїдок смачний, як4

я люблю, i принеси менi, i нехай я з’їм, щоб поблагословила тебе душа моя, поки помру. А Ревека5

чула, як говорив Iсак до Iсава, сина свого. I пiшов Iсав на поле, щоб зловити й принести здобич
мисливську. А Ревека сказала Якову, синовi своєму, говорячи: Ось я чула, як твiй батько казав6

до Iсава, брата твого, говорячи: Принеси но здобич мисливську менi, i зроби менi наїдок смачний,7

нехай з’їм, i поблагословлю тебе перед лицем Господнiм перед смертю своєю. А тепер, сину мiй,8

послухай мого голосу, те, що я розкажу тобi. Iди до отари, i вiзьми менi звiдти двоє добрих козлят,9

а я їх приготую, як наїдок смачний для батька твого, як вiн любить. I принесеш батьковi своєму,10

i буде вiн їсти, щоб поблагословити тебе перед смертю своєю. I промовив Якiв до Ревеки, матерi11

своєї: Таж брат мiй Iсав чоловiк волохатий, а я чоловiк гладенький! Може обмацає мене батько12

мiй, i я стану в очах його як обманець, i спроваджу на себе прокляття, а не благословення... I ска-13

зала йому його мати: На менi прокляття твоє, сину мiй! Тiльки послухай слiв моїх, та йди принеси
менi. I пiшов вiн, i взяв, i принiс своїй матерi. I зробила мати його наїдок смачний, як любив його14

батько. I взяла Ревека гарнi вбрання свого старшого сина Iсава, що були в домi з нею, i вбрала15

молодшого сина свого Якова. А шкури козлят надiла на руки йому, i на гладеньку шию його. I16, 17

дала смачний наїдок та хлiб, що вона спорядила, у руку Якова, сина свого. I прибув вiн до ба-18
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тька свого та й сказав: Батьку мiй! А той вiдказав: Ось я. Хто ти, мiй сину? А Якiв промовив до 19

батька свого: Я Iсав перворiдний. Я зробив, як сказав ти менi. Уставай, сядь i попоїж iз здоби-
чi мисливської, щоб душа твоя поблагословила мене. I сказав Iсак до сина свого: Як це ти так 20

швидко знайшов, сину мiй? А той вiдказав: Бо менi допомiг Господь, Бог твiй. I промовив Iсак до 21

Якова: Пiдiйди но, i нехай я обмацаю тебе, сину мiй, чи ти це син мiй Iсав, чи нi. I пiдiйшов Якiв 22

до Iсака, батька свого. А той обмацав його та й сказав: Голос голос Яковiв, а руки руки Iсавовi. I 23

не впiзнав вiн його, бо були його руки як руки Iсава, брата його, волохатi, i поблагословив вiн його.
I сказав вiн: То ти син мiй Iсав? А той вiдказав: Я. I промовив Iсак: Подай же менi, i нехай з’їм 24, 25

з мисливської здобичi сина мого, щоб поблагословила тебе душа моя. I подав вiн йому, i вiн їв, i
принiс йому вина, i вiн пив. I промовив до нього Iсак, його батько: Пiдiйди ж, i поцiлуй мене, сину 26

мiй! I вiн пiдiйшов, i поцiлував його. А той понюхав запах вбрання його, i поблагословив його, та 27

й сказав: Дивись, запах сина мого немов запах поля, що його Господь благословив! I хай Бог тобi 28

дасть з роси Неба, i з ситости землi, i збiжжя багато й вина молодого! Нехай тобi служать народи, 29

i народи нехай тобi кланяються! Будь паном для братiв своїх, i нехай тобi кланяються сини мате-
рi твоєї. Хто тебе проклинає проклятий, а хто поблагословить тебе благословенний!. I сталося, 30

як закiнчив був Iсак благословляти Якова, i сталося, тiльки но вийшов був Якiв вiд обличчя Iса-
ка, батька свого, аж Iсав, його брат, прийшов з полювання свого... I також вiн приготовив наїдок 31

смачний, i батьку своєму принiс. I сказав вiн до батька свого: Нехай встане мiй батько, i хай їсть iз
здобичi мисливської сина свого, щоб душа твоя благословила мене! I озвався до нього Iсак, його 32

батько: Хто ти? А той вiдказав: Я син твiй, твiй перворiдний Iсав. I Iсак затремтiв тремтiнням аж 33

надто великим, та й сказав: Хто ж тодi той, що мисливську здобич зловив, i до мене принiс, а я
попоїв вiд усього, поки прийшов ти, i я поблагословив його? I вiн буде благословенний! Як Iсав 34

почув слова батька свого, то закричав криком сильним та вельми гiрким. I сказав вiн до батька
свого: Поблагослови мене, також мене, батьку мiй! А той вiдказав: Обманом прийшов був твiй 35

брат, та й забрав благословення твоє! I промовив Iсав: Тому звалось iм’я його: Якiв, i вiн обманив 36

два рази мене: забрав перворiдство моє, а це тепер забрав благословення моє. I сказав вiн: Чи ти
не заховав для мене благословення? А Iсак вiдповiв i промовив до Iсава: Тож я вчинив його паном 37

для тебе, та дав йому всiх братiв його за рабiв. I я забезпечив його хлiбом i молодим вином. А що
ж тодi тобi я зроблю, сину мiй? I сказав Iсав до батька свого: Чи в тебе одне те благословення, 38

батьку мiй? Поблагослови мене, також мене, батьку мiй! I пiднiс Iсав голос свiй, та й заплакав... I 39

вiдповiв Iсак, батько його, та й промовив до нього: Ото буде садиба твоя без ситости землi, i без
роси небесної згори. I зо свого меча будеш жити, i будеш служити ти брату своєму. Та однако коли 40

постараєшся, то зламаєш ярмо його з шиї своєї... I зненавидiв Iсав Якова через благословення, 41

що поблагословив його батько його. I сказав Iсав у серцi своєму: Нехай наближаться днi жалоби
по батьку моєму, i я вб’ю Якова, брата свого. I розказано Ревецi слова Iсава, її старшого сина. I 42

послала, i покликала Якова, молодшого сина свого, та й сказала до нього: Ось Iсав, брат твiй, тi-
шиться тим, що уб’є тебе. А тепер, сину мiй, послухай мого голосу, i встань, i втечи собi до Лавана, 43

брата мого, до Харану. I посидиш у нього кiлька часу, аж поки вiдвернеться лютiсть твого брата, 44

аж поки вiдвернеться гнiв твого брата вiд тебе, i вiн забуде, що ти зробив був йому. Тодi я пошлю 45

й заберу тебе звiдти. Чого маю я стратити вас обох одного дня? I сказала Ревека Iсаковi: Життя 46

менi обридло через дочок Хетових. Коли Якiв вiзьме жiнку з дочок Хетових, як цi, з дочок цього
Краю, то нащо й жити менi?

I покликав Iсак Якова, i поблагословив його, i наказав йому та й промовив: Не бери жiнки з 28
дочок ханаанських. Устань, пiди до Падану арамейського, до дому Бетуїла, батька твоєї матерi, i 2

вiзьми собi звiдти жiнку з дочок Лавана, брата матерi твоєї. А Бог Всемогутнiй поблагословить 3

тебе, i розплодить тебе, i розмножить тебе, i ти станеш громадою народiв. I дасть тобi благосло- 4

вення Авраамове, тобi та потомству твоєму з тобою, щоб вiддати тобi землю твого тимчасового
замешкання, що Бог дав був її Авраамовi. I послав Iсак Якова, i пiшов вiн до Падану арамейсько- 5

го, до Лавана, сина Бетуїлового, арамеянина, брата Ревеки, матерi Якова й Iсава. I побачив Iсав, 6

що Iсак поблагословив Якова, i послав його до Падану арамейського, щоб узяв собi звiдти жiнку,
i поблагословив його, кажучи: Не бери жiнки з дочок ханаанських, i що послухався Якiв батька 7

свого й матерi своєї, та й пiшов до Падану арамейського. I побачив Iсав, що дочки ханаанськi 8

недобрi в очах Iсака, батька його, i пiшов Iсав до Iзмаїла, i взяв Махалату, дочку Iзмаїла, сина 9
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Авраамового, сестру Невайотову, до жiнок своїх за жiнку. I вийшов Якiв iз Беер-Шеви, i пiшов до10

Харану. I натрапив вiн був на одне мiсце, i ночував там, бо сонце зайшло було. I взяв вiн з камiння11

того мiсця, i поклав собi в голови. I вiн лiг на тiм мiсцi. I снилось йому, ось драбина поставлена на12

землю, а верх її сягав аж неба. I ось Анголи Божi виходили й сходили по нiй. I ото Господь став13

на нiй i промовив: Я Господь, Бог Авраама, батька твого, i Бог Iсака. Земля, на якiй ти лежиш, Я
дам її тобi та нащадкам твоїм. I буде потомство твоє, немов порох землi. I поширишся ти на захiд,14

i на схiд, i на пiвнiч, i на пiвдень. I благословляться в тобi та в нащадках твоїх всi племена землi. I15

ось Я з тобою, i буду тебе пильнувати скрiзь, куди пiдеш, i верну тебе до цiєї землi, бо Я не покину
тебе, аж поки не вчиню, що Я сказав був тобi. I прокинувся Якiв зо свого сну, та й сказав: Дiйсно,16

Господь пробуває на цьому мiсцi, а того я й не знав! I злякався вiн i сказав: Яке страшне оце мiсце!17

Це нiщо iнше, як дiм Божий, i це брама небесна. I встав Якiв рано вранцi, i взяв каменя, що поклав18

був собi в голови, i поставив його за пам’ятника, i вилив оливу на його верх. I назвав вiн iм’я тому19

мiсцю: Бет-Ел, а ймення того мiста напочатку було Луз. I склав Якiв обiтницю, говорячи: Коли20

Бог буде зо мною, i буде мене пильнувати на цiй дорозi, якою ходжу, i дасть менi хлiба їсти та одежу
вдягнутись, i я з миром вернуся до дому батька свого, то Господь буде менi Богом, i цей камiнь,21, 22

що я поставив за пам’ятника, буде домом Божим. I зо всього, що даси Ти менi, я, щодо десятини,
дам десятину Тобi!

I зiбрався Якiв, i пiшов до краю синiв Кедему. I побачив, аж ось криниця в полi, i ото там три29, 2

отарi лежали бiля неї, бо з тiєї криницi напувають стада. А на отворi криницi лежав великий камiнь.
I збирались туди всi стада, i скочували каменя з отвору криницi, i напоювали отару, i привалювали3

каменя на отвiр криницi знов на його мiсце. I сказав до пастухiв Якiв: Браття мої, звiдкiля ви?4

А тi вiдказали: Ми з Харану. I сказав їм: Чи ви знаєте Лавана, сина Нахорового? I вiдказали:5

Знаємо. I сказав їм: Чи гаразд iз ним? I вiдказали: Гаразд. А ось Рахiль, дочка його, приходить з6

отарою. I сказав: Тож iще багато дня, не час зганяти худобу. Напiйте отару, та йдiть пасiть. А вони7, 8

вiдказали: Не можемо, аж поки не будуть зiгнанi всi стада, i не вiдкотять каменя з отвору криницi,
тодi понапуваємо отару. Iще вiн говорив iз ними, аж ось приходить Рахiль з отарою батька свого,9

бо була вона пастушка. I сталося, коли Якiв побачив Рахiль, дочку Лавана, брата своєї матерi,10

то пiдiйшов Якiв i вiдкотив каменя з отвору криницi, i напоїв отару Лавана, брата матерi своєї. I11

поцiлував Якiв Рахiль, i пiднiс свiй голос, i заплакав... I Якiв оповiв Рахiлi, що вiн брат батька її, i12

що вiн син Ревеки. А та побiгла, i розповiла батьковi своєму... I сталося, коли Лаван почув вiстку13

про Якова, сина сестри своєї, то побiг йому назустрiч, i обняв його, i поцiлував його, i привiв його
до свого дому. А вiн розповiв Лавановi про всi тi пригоди. I промовив до нього Лаван: Поправдi,14

ти кiсть моя й тiло моє! I сидiв вiн iз ним мiсяць часу. I сказав Лаван до Якова: Чи тому, що ти брат15

мiй, то ти будеш служити менi даремно? Скажи ж менi, яка плата тобi? А в Лавана було двi дочки:16

iм’я старшiй Лiя, а iм’я молодшiй Рахiль. Очi ж Лiїнi були хворi, а Рахiль була гарного стану та17

вродливого вигляду. I покохав Якiв Рахiль, та й сказав: Я буду сiм лiт служити тобi за Рахiль,18

молодшу дочку твою. I промовив Лаван: Краще менi вiддати її тобi, анiж вiддати менi її iншому19

чоловiковi. Сиди ж зо мною! I служив Якiв за Рахiль сiм лiт, а вони через любов його до неї були20

в його очах, як кiлька днiв. I сказав Якiв Лавановi: Дай менi жiнку мою, бо виповнилися мої днi,21

i нехай я до неї ввiйду! I зiбрав Лаван усiх людей тiєї мiсцевости, i справив гостину. I сталося22, 23

ввечерi, i взяв вiн дочку свою Лiю, i до нього впровадив її. I Якiв iз нею зiйшовся. А Лаван дав24

їй Зiлпу, невiльницю свою, дав Лiї, дочцi своїй, за невiльницю. А вранцi виявилося, що то була25

Лiя! I промовив Якiв до Лавана: Що це ти вчинив менi? Хiба не за Рахiль працював я в тебе?
Нащо ж обманив ти мене? А Лаван вiдказав: У нашiй мiсцевостi не робиться так, щоб вiддавати26

молодшу перед старшою. Виповни тиждень для цiєї, i буде дана тобi також та, за працю, що будеш27

працювати в мене ще сiм лiт других. I зробив Якiв так, i виповнив тиждень для цiєї. I вiн дав йому28

Рахiль, дочку свою, дав йому за жiнку. I дав Лаван Рахiлi, дочцi своїй, Бiлгу, невiльницю свою,29

дав їй за невiльницю. I прийшов вiн також до Рахiлi, i покохав також Рахiль, бiльше, як Лiю. I30

працював у нього ще сiм лiт других. I побачив Господь, що зненавиджена Лiя, i вiдкрив її утробу,31

а Рахiль була неплiдна. I завагiтнiла Лiя, i сина породила, i назвала iм’я йому: Рувим, бо сказала32

була: Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловiк мiй! I завагiтнiла вона ще,33

i сина породила, i сказала: Господь почув, що я зненавиджена, i дав менi також цього. I назвала
ймення йому: Симеон. I завагiтнiла вона ще, i сина породила, i сказала: Тепер оцим разом буде до34
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мене прилучений мiй чоловiк, бо я трьох синiв породила йому. Тому й назвала iм’я йому: Левiй. I 35

завагiтнiла вона ще, i сина породила, i сказала: Тим разом я буду хвалити Господа! Тому назвала
iм’я йому: Юда. Та й перестала роджати.

I побачила Рахiль, що вона не вродила Якову. I заздрила Рахiль сестрi своїй, i сказала до Якова: 30
Дай менi синiв! А коли нi, то я вмираю! I запалився гнiв Яковiв на Рахiль, i вiн сказав: Чи я замiсть 2

Бога, що затримав вiд тебе плiд утроби? I сказала вона: Ось невiльниця моя Бiлга. Прийди до неї, 3

i нехай вона вродить на колiна мої, i я також буду мати вiд неї дiтей. I вона дала йому Бiлгу, невiль- 4

ницю свою, за жiнку. I ввiйшов до неї Якiв. I завагiтнiла Бiлга, i вродила Якову сина. I сказала 5, 6

Рахiль: Розсудив Бог мене, а також вислухав голос мiй, i дав менi сина. Тому назвала ймення йому:
Дан. I завагiтнiла вона ще, i вродила Бiлга, невiльниця Рахiлина, другого сина Якову. I сказала 7, 8

Рахiль: Великою боротьбою боролась я з сестрою своєю, i перемогла. I назвала ймення йому: Не-
фталим. I побачила Лiя, що вона перестала родити, i взяла Зiлпу, свою невiльницю, i дала її Якову 9

за жiнку. I вродила Зiлпа, невiльниця Лiїна, Якову сина. I сказала Лiя: Прийшло щастя, i назвала 10, 11

ймення йому Гад. I вродила Зiлпа, невiльниця Лiїна, другого сина Якову. I промовила Лiя: То на 12, 13

блаженство моє, бо будуть уважати мене за жiнку блаженну. I назвала ймення йому: Асир. I пiшов 14

Рувим за тих днiв, коли жато пшеницю, i знайшов на полi мандрагоровi яблучка, i принiс їх до Лiї,
матерi своєї. I сказала Рахiль до Лiї: Дай менi з мандрагорових яблучок сина твого! А та вiдказала 15

їй: Чи мало тобi, що забрала мого чоловiка? I забереш також мандрагоровi яблучка сина мого? I
сказала Рахiль: Тому то вiн ляже з тобою цiєї ночi за мандрагоровi яблучка сина твого! I прийшов 16

Якiв з поля ввечерi, а Лiя вийшла назустрiч i сказала: Увiйдеш до мене, бо справдi найняла я тебе
за мандрагоровi яблучка сина мого. I лежав вiн iз нею ночi тiєї. I вислухав Бог Лiю, i завагiтнiла 17

вона, i вродила Якову п’ятого сина. I промовила Лiя: Дав Бог заплату менi, що дала я невiльни- 18

цю свою своєму чоловiковi. I назвала ймення йому: Iссахар. I завагiтнiла Лiя ще, i вродила Якову 19

шостого сина. I промовила Лiя: Обдарував мене Бог добрим подарунком, цим разом замешкає в 20

мене мiй чоловiк, бо я породила йому шестеро синiв. I назвала ймення йому: Завулон. А потому 21

вродила дочку, i назвала ймення їй: Дiна. I згадав Бог про Рахiль, i вислухав її Бог, i вiдчинив їй 22

утробу. I завагiтнiла вона, i сина вродила, i сказала: Бог забрав мою ганьбу! I назвала ймення 23, 24

йому: Йосип, кажучи: Додасть Господь менi iншого сина! I сталося, коли Рахiль породила Йоси- 25

па, то сказав Якiв до Лавана: Вiдпусти мене, i нехай я пiду до свого мiсця й до Краю свого. Дай 26

же жiнок моїх i дiтей моїх, що служив тобi за них, i нехай я пiду, бо ти знаєш службу мою, яку я
служив був тобi. I промовив до нього Лаван: Коли я знайшов милiсть в очах твоїх, побудь з нами, 27

бо я зрозумiв, що поблагословив мене Господь через тебе. I далi казав: Признач собi заплату вiд 28

мене, i я дам. А той вiдказав: Ти знаєш, як я служив тобi, i якою стала худоба твоя зо мною. Бо 29, 30

те мале, що було в тебе до мене, розмножилося на велике, i Господь поблагословив тебе, вiдколи
нога моя в тебе. А тепер, коли ж я буду працювати для власного дому? I сказав Лаван: Що ж я 31

тобi дам? А Якiв промовив: Не давай менi нiчого. Коли зробиш менi оцю рiч, то вернуся, буду пасти
отару твою, буду пильнувати. Я сьогоднi перейду через усю отару твою, щоб вилучити звiдти ко- 32

жну овечку крапчасту й переполасу, i кожну овечку чорну з-помiж овець, i переполасе й крапчасте
з-помiж кiз, i це буде заплата менi. I справедливiсть моя посвiдчить за мене в завтрiшнiм днi, коли 33

прийдеш глянути на заплату мою вiд тебе. Усе, що воно не крапчасте й не переполасе з-помiж кiз i
не чорне з-помiж овець, крадене воно в мене. А Лаван вiдказав: Так, нехай буде за словом твоїм! 34

I того дня вилучив вiн козлiв пасастих i покрапованих, i всi кози крапчастi й переполасi, усе, що бi- 35

ле було в ньому, i все чорне серед овець, i дав до рук своїх синiв. I визначив дорогу триденну помiж 36

собою й помiж Яковом. А Якiв пас позосталу Лаванову отару. I взяв собi Якiв сирого кия тополе- 37

вого, i мiгдалового, i каштанового, i налупив з них бiлих лушпин, вiдкриваючи бiлiсть, що на киях
була. I поставив кийки, що їх облупив, перед отарою при жолобах при коритах води, куди отара 38

приходить пити. I вони злучувалися, як приходили пити. I злучувалася отара при киях, i котилася 39

овечками та козами пасастими, крапчастими й переполасими. I вiддiляв Якiв тих овечок, i ставив 40

отару обличчям до пасастого й до всього чорного серед отари Лавана. I клав свої стада окремо, i
не клав їх до отари Лаванової. I бувало, що кожного разу, коли злучувалася отара мiцна, то Якiв 41

клав при жолобах киї перед очi отари, щоб вона злучувалася при тих киях. А як отара слаба була, 42

то не клав. I ставалось, що слабе припадало Лавановi, а мiцнiше Якову. I дуже-дуже зможнiв той 43

чоловiк. I було в нього багато отар, i невiльницi, i раби, i верблюди, i осли.
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I почув був Якiв слова Лаванових синiв, що казали: Якiв забрав усе, що було в нашого батька.31
I з того, що було в батька нашого, зробив собi всю оцю честь... I побачив Якiв Лаванове обличчя,2

а ото вiн тепер iнший до нього, як був учора, позавчора. I промовив Господь до Якова: Вернися до3

краю батькiв своїх, i до мiсця твого народження. А Я буду з тобою. I послав Якiв, i покликав Рахiль4

i Лiю на поле до отари своєї, та й промовив до них: Я бачив обличчя вашого батька, що вiн тепер5

iнший до мене, як був учора й позавчора. Та Бог батька мого був зо мною. А ви знаєте, що всiєю6

силою своєю я служив вашому батьковi. I батько ваш смiявся з мене, i десять раз мiняв заплату7

менi, але Бог не дав йому чинити зо мною зле. Коли вiн говорив був отак: Крапчасте буде заплата8

твоя, то й котяться всi овечки та кози крапчастi. А коли скаже так: Пасасте буде заплата твоя, то
й котяться всi овечки та кози пасастi. I вiдняв Бог худобу вашого батька, та й дав менi. I сталося9, 10

в час, коли отара злучувалася, звiв був я очi свої та й побачив у снi: аж ось козли, що спинались
на овечок та на кiз, були пасастi, крапчастi й рябi. I сказав менi Ангол у снi: Якове! А я вiдказав:11

Ось я! Вiн промовив: Зведи свої очi й побач: усi козли, що спинаються на овечок та на кiз, пасастi,12

крапчастi й рябi, бо Я бачив усе, що Лаван виробляє тобi. Я Бог Бет-Елу, що ти намастив був13

там пам’ятника, i Менi склав там обiтницю. Тепер уставай, вийди з цiєї землi, i вертайся до землi
твого народження. I вiдповiла Рахiль та Лiя, та й сказали йому: Чи ми маємо частку та спадщину в14

домi нашого батька? Таж вiн нас полiчив за чужинцiв, бо продав нас, i справдi пожер наше срiбло.15

Бож усе багатство, що Бог вирвав вiд нашого батька, воно наше та наших синiв. А тепер зроби все,16

що Бог наказав був тобi. I встав Якiв, i посадив синiв своїх i жiнок своїх на верблюди. I вiн забрав17, 18

усю худобу свою, i все майно своє, що набув, здобуту худобу свою, що набув у Паданi арамейськiм,
щоб прийти до Iсака, батька свого, до землi ханаанської. А Лаван пiшов стригти отару свою, а19

Рахiль покрала домових божкiв, яких батько мав. I Якiв обманив Лавана арамейського, бо не20

сказав йому, що втiкає. I втiк вiн, i все, що його. I встав, i перейшов рiчку, i прямував до Гiлеядської21

гори. А третього дня розказано Лавановi, що Якiв утiк. I взяв вiн з собою братiв своїх, i гнався за22, 23

ним дорогою семи день, та й догнав його на горi Гiлеядськiй. I прийшов Бог до Лавана арамеянина24

в нiчнiм снi, та й до нього сказав: Стережися, щоб ти не говорив з Яковом анi доброго, анi злого.
I догнав Лаван Якова. А Якiв поставив намета свого на горi, i Лаван поставив з братами своїми25

на горi Гiлеядськiй. I промовив Лаван до Якова: Що ти зробив? Ти обманив мене, i забрав моїх26

дочок, немов бранок меча! Чого втiк ти таємно, i обiкрав мене, i не сказав менi? А я був би вiдiслав27

тебе з радiстю, iз спiвами, з бубном, i з гуслами. I ти не дозволив менi навiть поцiлувати онукiв моїх28

i дочок моїх. Тож ти нерозумно вчинив! Я маю в руцi своїй силу, щоб учинити з вами зле. Але Бог29

вашого батька вчора вночi сказав був до мене, говорячи: Стережися, щоб ти не говорив з Яковом
анi доброго, анi злого. А тепер справдi пiдеш, бо ти сильно затужив за домом батька свого. Але30

нащо ти покрав моїх богiв? А Якiв вiдповiв i сказав до Лавана: Тому, що боявся, бо я думав: Аби31

но вiн не забрав вiд мене своїх дочок! При кому ж ти знайдеш своїх богiв, не буде вiн жити. Перед32

нашими братами пiзнай собi, що твого в мене, i вiзьми собi. А Якiв не знав, що Рахiль їх покрала.
I ввiйшов Лаван до намету Якового, i до намету Лiїного, i до намету обох невiльниць, та нiчого не33

знайшов. I вийшов вiн iз намету Лiїного i ввiйшов до намету Рахiлиного. А Рахiль узяла божки, i34

вложила їх до сiдла верблюда, та й сiла на них. I обмацав Лаван усього намета, i нiчого не знайшов.
А вона сказала до батька свого: Нехай не палає гнiв в очах батька мого, бо я не можу встати перед35

обличчям твоїм, бо в мене тепер звичайне жiноче. I перешукав вiн, та божкiв не знайшов. I запалав36

Якiв гнiвом, i сварився з Лаваном. I вiдповiв Якiв, i сказав до Лавана: Яка провина моя, який мiй
грiх, що ти гнався за мною, що ти обмацав усi мої речi? Що ти знайшов зо всiх речей свого дому,37

положи тут перед моїми братами i братами своїми, i нехай вони розсудять помiж нами двома. Я38

вже двадцять лiт iз тобою. Вiвцi твої та кози твої не мертвили свого плоду, а баранiв отари твоєї я
не їв. Розшарпаного диким звiрем я не приносив до тебе, я сам нiс ту шкоду. Вiд мене домагався39

ти того, що було вкрадене вдень, i що було вкрадене вночi. Бувало, що вдень з’їдала мене спекота,40

а вночi паморозь, а мiй сон мандрував вiд моїх очей. Таке менi двадцять лiт у твоїм домi... Служив41

я тобi чотирнадцять лiт за двох дочок твоїх, i шiсть лiт за отару твою, а ти десять раз змiняв менi
свою заплату! Коли б не був при менi Бог батька мого, Бог Авраамiв, i не Той, Кого боїться Iсак,42

то тепер ти вiдiслав би мене впорожнi!... Бiду мою й труд рук моїх Бог бачив, i виказав це вчора
вночi. I вiдповiв Лаван i сказав до Якова: Дочки дочки мої, а дiти мої дiти, а отара моя отара, i43

все, що ти бачиш то моє. А дочкам моїм, що зроблю їм сьогоднi, або їхнiм дiтям, що вони породили



21 БУТТЯ 31. 44–33. 1

їх? А тепер ходи, я й ти вчинiмо умову, i оце буде свiдком помiж мною й помiж тобою. I взяв 44, 45

Якiв каменя, i поставив його за пам’ятника. I сказав Якiв браттям своїм: Назбирайте камiння. 46

I назбирали камiння вони, та й зробили могилу, i їли там на тiй могилi. I назвав її Лаван: Егар- 47

Сагадута, а Якiв її назвав: Гал-Ед. I промовив Лаван: Ця могила свiдок мiж мною й мiж тобою 48

сьогоднi, тому то й названо ймення її: Гал-Ед i Мiцпа, бо сказав: Нехай дивиться Господь мiж 49

мною й мiж тобою, коли ми розiйдемося один вiд одного. Коли ти будеш кривдити дочок моїх, i 50

коли вiзьмеш за жiнок понад дочок моїх, то не людина з нами, а дивися Бог свiдок мiж мною й мiж
тобою! А Якiв сказав до Лавана: Ось ця могила, й ось той пам’ятник, якого поставив я мiж собою 51

й мiж тобою. Свiдок ця могила, i свiдок цей пам’ятник, що я не перейду цiєї могили до тебе, i ти не 52

перейдеш до мене цiєї могили та цього пам’ятника на зле. Розсудить мiж нами Бог Авраамiв i Бог 53

Нахорiв, Бог їхнього батька. I Якiв присягнув Тим, Кого боїться його батько Iсак. I принiс Якiв 54

жертву на горi, i покликав братiв своїх їсти хлiб. I вони їли хлiб i ночували на горi. I встав Лаван 55

рано вранцi, i поцiлував онукiв своїх, i дочок своїх, i поблагословив їх. I пiшов, та й вернувся Лаван
до мiсця свого.

А Якiв пiшов на дорогу свою. I спiткали його Божi Анголи. I Якiв сказав, коли їх побачив: Це 32, 2

Божий табiр! I вiн назвав iм’я тому мiсцю: Маханаїм. I послав Якiв послiв перед собою до Iсава, 3

брата свого, до землi Сеїр, до краю едомського. I наказав їм, говорячи: Скажiть так моєму пановi 4

Iсавовi: Так сказав раб твiй Якiв: Я мешкав з Лаваном, i задержався аж дотепер. I маю я вола та 5

осла, i отару, i раба, i невiльницю. I я послав розказати пановi моєму, щоб знайти милiсть в очах
твоїх. I вернулися посли до Якова, та й сказали: Ми прийшли були до брата твого до Iсава, а вiн 6

також iде назустрiч тобi, i чотири сотнi людей з ним. I Якiв сильно злякався, i був затурбований. I 7

вiн подiлив народ, що був з ним, i дрiбну та велику худобу, i верблюди на два табори. I сказав: Коли 8

прийде Iсав до табору одного, i розiб’є його, то вцiлiє позосталий табiр. I Якiв промовив: Боже 9

батька мого Авраама, i Боже батька мого Iсака, Господи, що сказав Ти менi: Вернися до Краю
свого, i до мiсця свого народження, i Я зроблю тобi добре. Я не вартий усiх отих милостей, i всiєї 10

вiрности, яку Ти чинив був Своєму рабовi, бо з самою своєю палицею перейшов я був цей Йордан,
а тепер я стався на два табори. Збережи ж мене вiд руки мого брата, вiд руки Iсава, бо боюсь я 11

його, щоб вiн не прийшов та не побив мене i матерi з дiтьми. А Ти ж був сказав: Учинити добро 12

учиню я з тобою добро; а нащадки твої покладу, як той морський пiсок, що його не злiчити через
безлiч. I вiн переночував там тiєї ночi, i взяв iз того, що пiд руку прийшло, дар для Iсава, брата 13

свого: кiз двiстi, i козлiв двадцятеро, овець двiстi, i баранiв двадцятеро, верблюдиць дiйних та їх 14, 15

жереб’ят тридцятеро, корiв сорок, а бикiв десятеро, ослиць двадцятеро, а ослят десятеро. I дав 16

до рук рабiв своїх кожне стадо окремо. I сказав вiн до рабiв своїх: Iдiть передо мною, i позоставте
вiдстань помiж стадом i стадом. I вiн наказав першому, кажучи: Коли спiткає тебе Iсав, брат мiй, 17

i запитає тебе так: Чий ти, i куди ти йдеш, i чиє те, що перед тобою? то скажеш: Раба твого Якова 18

це подарунок, посланий пановi моєму Iсавовi. А ото й вiн сам за нами. I наказав вiн i другому, i 19

третьому, також усiм, що йшли за стадами, говорячи: Таким словом будете говорити до Iсава, коли
ви знайдете його, i скажете: Ось i раб твiй Якiв за нами, бо вiн сказав: Нехай я вблагаю його оцим 20

дарунком, що йде передо мною, а потiм побачу обличчя його, може вiн пiдiйме обличчя моє. I 21

йшов подарунок перед ним, а вiн ночував тiєї ночi в таборi. I встав вiн тiєї ночi, i взяв обидвi жiнки 22

свої, i обидвi невiльницi свої та одинадцятеро дiтей своїх, i перейшов брiд Яббок. I вiн узяв їх, i 23

перепровадив через потiк, i перепровадив те, що в нього було. I зостався Якiв сам. I боровся з ним 24

якийсь Муж, аж поки не зiйшла досвiтня зоря. I Вiн побачив, що не подужає його, i доторкнувся 25

до суглобу стегна його. I звихнувся суглоб стегна Якова, як вiн боровся з Ним. I промовив: Пусти 26

Мене, бо зiйшла досвiтня зоря. А той вiдказав: Не пущу Тебе, коли не поблагословиш мене. I 27

промовив до нього: Як твоє ймення? Той вiдказав: Якiв. I сказав: Не Якiв буде називатися вже 28

ймення твоє, але Iзраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми, i подужав. I запитав Якiв i сказав: 29

Скажи ж Iм’я Своє. А Той вiдказав: Пощо питаєш про Ймення Моє? I Вiн поблагословив його
там. I назвав Якiв iм’я того мiсця: Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа 30

моя. I засвiтило йому сонце, коли вiн перейшов Пенуїл. I вiн кульгав на своє стегно. Тому не 31, 32

їдять Iзраїлевi сини жили стегна, що на суглобi стегна, аж до сьогоднi, бо Вiн доторкнувся був до
стегна Якового, жили стегна.

I звiв Якiв очi свої, та й побачив, аж ось iде Iсав, а з ним чотири сотнi людей. I вiн подiлив 33
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своїх дiтей на Лiю, i на Рахiль, i на обох невiльниць своїх. I поставив вiн тих невiльниць i дiтей їх2

напередi, а Лiю й дiтей її передостаннiми, а Рахiль та Йосипа останнiми. А сам пiшов перед ними,3

i вклонився до землi сiм раз, аж поки пiдiйшов до брата свого. I побiг Iсав назустрiч йому, i обняв4

його, i впав на шию йому, i цiлував його. I вони заплакали. I звiв свої очi Iсав, i побачив жiнок5

та дiтей. I сказав: Хто то такi? А той вiдказав: Дiти, якими обдарував Бог твого раба. I пiдiйшли6

сюди невiльницi, i їхнi дiти, та й вклонилися. I пiдiйшла також Лiя та дiти її, i вклонилися, а потiм7

пiдiйшов Йосип i Рахiль, та й вклонилися. I сказав Iсав: А що це за цiлий табiр той, що я спiткав?8

А той вiдказав: Щоб знайти милiсть в очах мого пана. А Iсав сказав: Я маю багато, мiй брате, твоє9

нехай буде тобi. А Якiв сказав: Нi ж бо! Коли я знайшов милiсть в очах твоїх, то вiзьми дарунка10

мого з моєї руки. Бож я побачив обличчя твоє, нiби побачив Боже лице, i ти собi уподобав мене.
Вiзьми ж благословення моє, що припроваджене тобi, бо Бог був милостивий до мене, та й маю11

я все. I благав вiн його, i той узяв. I промовив Iсав: Рушаймо й ходiм, а я пiду обiк тебе. А той12, 13

вiдказав: Пан мiй знає, що дiти молодi, а дрiбна та велика худоба в мене дiйнi. Коли погнати їх один
день, то вигине вся отара. Нехай же пiде пан мiй перед очима свого раба, а я пiду поволi за ногою14

скотини, що передо мною, i за ногою дiтей, аж поки не прийду до пана свого до Сеїру. I промовив15

Iсав: Позоставлю ж з тобою трохи з людей, що зо мною. А той вiдказав: Пощо знаходжу я таку
милiсть в очах свого пана?. I вернувся того дня Iсав на дорогу свою до Сеїру. А Якiв подався16, 17

до Суккоту, i збудував собi хату, а для худоби своєї поробив куренi, тому назвав iм’я тому мiсцю:
Суккот. I Якiв, коли вiн прийшов iз Падану арамейського, прибув спокiйно до мiста Сихем у Краї18

ханаанському, i розтаборився перед мiстом. I купив вiн кусок поля, де розклав намета свого, з19

руки синiв Гамора, батька Сихема, за сто срiбнякiв. I поставив там жертiвника, i назвав його: Ел-20

Елогей-Iзраїль.
I вийшла була Дiна, дочка Лiї, яка вродила її Якову, щоб подивитися на дочок того краю. I по-34, 2

бачив її Сихем, син Гамора хiвеянина, начальника того краю, i взяв її, i лежав iз нею, i збезчестив її.
I пригорнулася душа його до Дiни, дочки Якової, i покохав вiн дiвчину, i говорив до серця дiвочого.3

I сказав Сихем до Гамора, батька свого, говорячи: Вiзьми те дiвча за жiнку для мене! А Якiв почув,4, 5

що той збезчестив Дiну, дочку його, а сини його були з худобою його на полi. I мовчав Якiв, аж поки
прибули вони. I вийшов Гамор, Сихемiв батько, до Якова, щоб поговорити з ним. I прийшли сини6, 7

Якововi з поля, коли почули, i засмутились цi люди, i сильно запалав їхнiй гнiв, бо той ганьбу зро-
бив в Iзраїлi тим, що лежав iз дочкою Якова, а так не робиться. А Гамор говорив з ними, кажучи:8

Син мiй Сихем, запрагла душа його вашої дочки. Дайте ж її йому за жiнку! I посвоячтеся з нами,9

дайте нам вашi дочки, а нашi дочки вiзьмiть собi. I осядьтеся з нами, а цей край буде перед вами.10

Сидiть i перемандруйте його, i набувайте на власнiсть у нiм. I промовив Сихем до батька її та до11

братiв її: Нехай я знайду милiсть у ваших очах, i що ви скажете менi я дам. Сильно побiльшiть на12

мене вiно та дарунок, а я дам, як менi скажете, та тiльки дайте менi дiвчину за жiнку! I вiдповiли13

сини Якова Сихемовi та Гаморовi, батьковi його, пiдступом, сказали, бо вiн збезчестив Дiну, сестру
їх. I сказали до них: Ми не можемо зробити тiєї речi, видати сестру нашу чоловiковi, що має край-14

ню плоть, бо то ганьба для нас. Ми тiльки за те прихилимось до вас, коли ви станете, як ми, щоб15

у вас був обрiзаний кожний чоловiчої статi. I дамо вам своїх дочок, а ваших дочок вiзьмемо собi,16

й осядемось iз вами, i станемо одним народом. А коли ви не послухаєте нас, щоб обрiзатися, то17

ми вiзьмемо свої дочки, та й пiдемо. I їхнi слова були добрi в очах Гамора та в очах Сихема, сина18

Гаморового. I не загаявся юнак той учинити ту рiч, бо полюбив дочку Якова. А вiн був найпова-19

жнiший у всiм домi батька свого. I прибув Гамор та Сихем, син його, до брами мiста, i промовили20

до людей свого мiста, говорячи: Цi люди вони приязнi до нас, i нехай осядуть у краю, i нехай пере-21

мандрують його, а цей край ось розлогий перед ними. Дочок їхнiх вiзьмiмо собi за жiнок, а наших
дочок даймо їм. Тiльки за це прихиляться до нас цi люди, щоб сидiти з нами, i щоб стати одним22

народом, коли в нас буде обрiзаний кожен чоловiчої статi, як i вони обрiзанi. Отара їхня, i майно23

їхнє, i вся їхня худоба хiба не нашi вони? Тiльки прихилiмося до них, i нехай вони осядуть iз нами.
I послухали Гамора та Сихема, сина його, усi, хто виходив з брами його мiста. I були обрiзанi всi24

чоловiчої статi, усi, хто виходив з брами мiста його. I сталося третього дня, коли вони хворi були,25

то два сини Якововi, Симеон i Левiй, брати Дiнинi, взяли кожен меча свого, i безпечно напали на
мiсто, i повбивали всiх чоловiкiв. Також Гамора й Сихема, сина його, забили мечем, i забрали Дiну26

з дому Сихемового, та й вийшли. Сини Якова напали на трупи, i пограбували мiсто за те, що вони27
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збезчестили їхню сестру. Забрали дрiбну й велику худобу їх, i осли їх, i що було в мiсцi, i що на 28

полi, i ввесь маєток їхнiй, i всiх їхнiх дiтей, i їхнiх жiнок забрали в неволю, i пограбували все, що де 29

в домi було. I сказав Якiв до Симеона й до Левiя: Ви зробили мене нещасливим, бо зробили мене 30

зненавидженим у мешканцiв цього краю, у ханаанеянина й периззеянина. Ми люди нечисленнi, а
вони зберуться на мене, та й поб’ють мене, i буду знищений я та мiй дiм. А вони вiдказали: Чи вiн 31

мав би зробити нашу сестру блудницею?
I сказав Бог до Якова: Уставай, вийди до Бет-Елу, i там осядься, i зроби там жертiвника Боговi, 35

що явився тобi, як ти втiкав був перед Iсавом, братом своїм. I сказав Якiв до дому свого, до всiх, 2

хто був iз ним: Усуньте чужинних богiв, якi є серед вас, i очистьтеся, i змiнiть свою одiж. I встань- 3

мо, i пiдiм до Бет-Елу, i зроблю я там жертiвника Боговi, що вiдповiв менi в день мого утиску, i був
зо мною в дорозi, якою ходив я. I вони вiддали Якову всiх чужинних богiв, що були в їх руках, i 4

сережки, що в їхнiх ушах, а Якiв сховав їх пiд дубом, що перед Сихемом. I вирушили вони. I вели- 5

кий жах обгорнув тi мiста, що навколо них, i вони не гналися за синами Якова. I прибув Якiв до 6

Лузу, що в землi ханаанськiй, цебто до Бет-Елу, вiн i ввесь народ, що був з ним. I збудував вiн там 7

жертiвника, та й назвав те мiсце: Ел Бет-Ел, бо там явився йому Бог, коли вiн утiкав перед своїм
братом. I вмерла Девора, мамка Ревеки, i була похована нижче Бет-Елу пiд дубом, а вiн назвав 8

iм’я йому: Аллон-Бахут. I ще явився Бог до Якова, коли вiн прийшов був iз Падану арамейського, 9

i поблагословив його. I сказав йому Бог: Iм’я твоє Якiв. Не буде вже кликатися iм’я твоє Якiв, але 10

Iзраїль буде iм’я твоє. I назвав iм’я йому: Iзраїль. I сказав йому Бог: Я Бог Всемогутнiй! Плодися 11

й розмножуйся, народ i громада народiв буде з тебе, i царi вийдуть iз стегон твоїх. А той Край, що 12

я дав його Авраамовi та Iсаковi, дам його тобi, i нащадку твоєму по тобi дам Я той Край. I вознiсся 13

Бог з-понад нього в мiсцi, де з ним говорив. I поставив Якiв пам’ятника на тому мiсцi, де Вiн гово- 14

рив з ним, пам’ятника кам’яного, i вилив на нього винне лиття, i полив його оливою. I назвав Якiв 15

iм’я мiсцю, що там говорив iз ним Бог: Бет-Ел. I вiн рушив iз Бет-Елу. I була ще кiвра землi до 16

Ефрати, а Рахiль породила, i були важкi її пологи. I сталося, коли важкi були її пологи, то сказала 17

їй баба-сповитуха: Не бiйся, бо й це тобi син. I сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то 18

назвала iм’я йому: Бен-Онi, а його батько назвав його: Венiямин. I вмерла Рахiль, i була похована 19

на дорозi до Ефрати, це є Вiфлеєм. I поставив Якiв пам’ятника на гробi її, це надгробний пам’ятник 20

Рахiлi аж до сьогоднi. I рушив Iзраїль, i розтягнув намета свого далi до Мiгдал-Едеру. I сталося, 21, 22

коли Iзраїль перебував у тiм краї, то Рувим пiшов i лiг iз Бiлгою, наложницею батька свого. I почув
Iзраїль, i було це злим йому. А в Якова було дванадцятеро синiв. Сини Лiїнi: перворiдний Якова 23

Рувим, i Симеон, i Левiй, i Юда, i Iссахар, i Завулон. Сини Рахiлинi: Йосип i Венiямин. А сини 24, 25

Бiлги, невiльницi Рахiлиної: Дан i Нефталим. А сини Зiлпи, невiльницi Лiїної: Гад i Асир. Оце си- 26

ни Якова, що йому народжено в Паданi арамейському. I прибув Якiв до Iсака, свого батька, до 27

Мамре, до Кир’ят-Арби, цебто Хеврону, що там жив Авраам та Iсак. I були Iсаковi днi сто лiт i 28

вiсiмдесят лiт. I впокоївся Iсак та й помер, i прилучився до своєї рiднi, старий та нажившись. I 29

поховали його Iсав та Якiв, сини його.
А оце нащадки Iсава, цебто Едома. Iсав узяв жiнок своїх з дочок ханаанських, Аду, дочку Елона 36, 2

хiттеянина, та Оголiваму, дочку Ани, дочку Цiв’она хiвеянина, та Босмат, дочку Iзмаїлову, сестру 3

Невайотову. I породила Ада Iсавовi Елiфаза, а Босмат породила Реуїла, а Оголiвама породила 4, 5

Суша, i Ялама, i Кораха. Оце сини Iсавовi, що були йому народженi в ханаанськiй землi. I взяв 6

Iсав жiнок своїх, i синiв своїх, i дочок своїх, i всi душi дому свого, i худобу свою, i все стадо своє, i
все своє майно, що набув у ханаанськiй землi, та й пiшов до Краю вiд обличчя Якова, брата свого,
бо маєток їх був бiльший, щоб пробувати їм разом, i край їх часового замешкання не мiг вмiстити їх 7

через їхню худобу. I осiвся Iсав на горi Сеїр, Iсав вiн Едом. А оце нащадки Iсава, батька Едому на 8, 9

горi Сеїр. Оце ймення синiв Iсавових: Елiфаз, син Ади, жiнки Iсавової, Реуїл, син Босмати, Iсаво- 10

вої жiнки. А сини Елiфазовi були: Теман, Омар, Цефо, i Гатам, i Кеназ. А Тимна була наложниця 11, 12

Елiфаза, Iсавового сина, i породила вона Елiфазовi Амалика. Оце сини Ади, Iсавової жiнки. А 13

оце сини Реуїловi: Нагат i Зера, Шамма й Мiзза. Оце сини Босмати, Iсавової жiнки. А оцi були 14

сини Оголiвами, дочки Ани, дочки Цiв’она, Iсавової жiнки, i вродила вона Iсаву, Єуша, i Ялама, i
Корея. А оце провiдники Iсавових синiв. Сини Елiфаза, Iсавового перворiдного: провiдник Теман, 15

провiдник Омар, провiдник Цефо, провiдник Кеназ, провiдник Корей, провiдник Гатам, провiд- 16

ник Амалик. Оце провiдники Елiфаза в краю Едома, оце сини Ади. А оце сини Реуїла, Iсавового 17
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сина: провiдник Нагат, провiдник Зерах, провiдник Шамма, провiдник Мiзза. Оце провiдники Ре-
уїловi в краю едомському, оце сини Босмати, Iсавової жiнки. А оце сини Оголiвами, жiнки Iсава:18

провiдник Еуш, провiдник Ялам, провiдник Корей, оце провiдники Оголiвами, дочки Ани, Iсавової
жiнки. Оце сини Iсава, цебто Едома, i оце їхнi провiдники. Оце сини Сеїра, хореянина, мешканцi19, 20

цiєї землi: Лотан i Шовал, i Цiв’он, i Ана, i Дiшон, i Ецев, i Дiшан, оце провiдники хореянина, си-21

ни Сеїру, краю едомського. А сини Лотана були: Хорi й Гемам, а Лотанова сестра Тимна. А оце22, 23

сини Шоваловi: Алван i Манахат, i Евал, Шефо, i Онам. А ото сини Цiв’оновi: i Айя, i Ана, той24

Ана, що знайшов був в пустинi гарячi джерела, коли пас осли Цiв’она, свого батька. А оце дiти25

Ани: Дiшон, i Оголiвама, дочка Ани. А оце сини Дiшоновi: Хемдан, i Ешбан, i Iтран, i Керан. Ото26, 27

сини Ецера: Бiлган, i Зааван, i Акан. Оце сини Дiшана: Уц i Аран. Оце провiдники хореянина:28, 29

провiдник Лотан, провiдник Шовал, провiдник Цiв’он, провiдник Ана, провiдник Дiшон, провiд-30

ник Ецер, провiдник Дiшан, оце провiдники хореянина за їхнiми провiдниками в краї Сеїр. А оце31

царi, що царювали в краю Едома перед царюванням царя в синiв Iзраїлевих. I царював в Едомi32

Бела, син Беора, а ймення його мiста Дiнгава. I вмер Бела, i зацарював замiсть нього Йовав, син33

Зераха з Боцри. I вмер Йовав, i зацарював замiсть нього Хушам iз землi теманiянина. I вмер Ху-34, 35

шам, i зацарював замiсть нього Гадад, син Бедада, що побив мiдiян на полi Моава, а ймення його
мiста Авiт. I вмер Гадад, i зацарював замiсть нього Самла з Машеку. I вмер Самла, i зацарював36, 37

замiсть нього Саул з Реховоту надрiчного. I вмер Саул, i зацарював замiсть нього Баал-Ханан,38

син Ахборiв. I вмер Баал-Ханан, син Ахборiв, i зацарював замiсть нього Гадад, а iм’я його мiста39

Пау, а iм’я його жiнки Мегетав’iл, дочка Матреди, дочки Ме-Загава. А оце iмена провiдникiв Iса-40

вових за їхнiми родами, за мiсцями їх, їхнiми iменами: провiдник Тимна, провiдник Алва, провiдник
Етет, провiдник Оголiвама, провiдник Ела, провiдник Пiнон, провiдник Кеназ, провiдник Теман,41, 42

провiдник Мiвцар, провiдник Магдiїл, провiдник Iрам. Оце провiдники Едома вiн же Iсав, батько43

Едому за їхнiми оселями в краї їхнього володiння.
I осiвся Якiв у Краї мешкання батька свого, в Краї ханаанському. Оце оповiсть про Якова. Йо-37, 2

сип, вiку сiмнадцяти лiт, пас, як юнак, отару з братами своїми, з синами Бiлги та з синами Зiлпи,
жiнок батька свого. I Йосип доносив недобрi звiстки про них до їхнього батька. А Iзраїль любив3

Йосипа над усiх синiв своїх, бо вiн був у нього сином старости. I вiн справив йому квiтчасте вбра-
ння. I бачили його браття, що їх батько полюбив його над усiх братiв його, i зненавидiли його, i не4

могли говорити з ним спокiйно. I снився був Йосиповi сон, i вiн розповiв своїм браттям, а вони ще5

збiльшили ненависть до нього. I сказав вiн до них: Послухайте но про той сон, що снився менi.6

А ото ми в’яжемо снопи серед поля, i ось мiй снiп зачав уставати, та й став. I ось оточують вашi7

снопи, та й вклоняються сноповi моєму. I сказали йому його браття: Чи справдi ти будеш царю-8

вати над нами, чи теж справдi ти будеш панувати над нами? I вони збiльшили ненависть до нього
через сни його та через слова його. I снився йому ще сон iнший, i вiн оповiв його братам своїм,9

та й сказав: Оце снився менi ще сон, i ось сонце та мiсяць та одинадцять зiр вклоняються менi. I10

вiн розповiв це батьковi своєму та браттям своїм. I докорив йому батько його, та й промовив до
нього: Що то за сон, що снився тобi? Чи справдi прийдемо ми, я та мати твоя та брати твої, щоб
уклонитися тобi до землi? I заздрили йому брати його, а батько його запам’ятав цi слова. I пiшли11, 12

брати його пасти отару свого батька в Сихем. I сказав Iзраїль до Йосипа: Таж брати твої пасуть у13

Сихемi! Iди ж, i я пошлю тебе до них! А той вiдказав йому: Ось я! I сказав вiн до нього: Пiди но,14

побач стан братiв твоїх i стан отари, та й дай менi вiдповiдь. I вiн послав його з долини Хеврону, i
той прибув до Сихему. I знайшов його один чоловiк, а вiн ось блукає по полю. I запитав його той15

чоловiк, кажучи: Чого ти шукаєш? А той вiдказав: Я шукаю братiв своїх. Скажи ж менi, де вони16

випасають? I сказав той чоловiк: Вони пiшли звiдси, бо я чув, як казали вони: Ходiмо до Дотаїну.17

I пiшов Йосип за своїми братами, i знайшов їх у Дотаїнi. А вони побачили його здалека, i поки вiн18

наблизився до них, то змовлялися на нього, щоб убити його. I сказали вони один одному: Ось iде19

той сновидець! А тепер давайте вбиймо його, i вкиньмо його до однiєї з ям, та й скажемо: Дикий20

звiр з’їв його! I побачимо, що буде з його снами. I почув це Рувим, i визволив його з руки їхньої, i21

сказав: Не губiмо душi його! I сказав до них Рувим: Не проливайте крови, киньте його до ями тiєї,22

що в пустинi, а руки не кладiть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, щоб вернути його до
батька його. I сталося, коли прийшов Йосип до братiв своїх, то вони стягнули з Йосипа вбрання23
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його, вбрання квiтчасте, що на ньому було. I взяли його, та й кинули його до ями, а яма та порожня 24

була, не було в нiй води. I сiли вони попоїсти хлiба. I звели вони очi свої та й побачили, ось караван 25

iзмаїлiтiв iде з Гiлеаду, а верблюди їхнi несуть пахощi, i бальзам, i ладан, iде вiн спровадити це до
Єгипту. I сказав Юда до своїх братiв: Яка користь, що вб’ємо нашого брата, i затаїмо його кров? 26

Давайте продамо його iзмаїльтянам, i рука наша нехай не буде на ньому, бо вiн брат нам, вiн наше 27

тiло. I послухалися брати його. I коли проходили мiдiянiти, купцi, то витягли й пiдняли Йосипа з 28

ями. I продали Йосипа iзмаїльтянам за двадцять срiбнякiв, а тi повели Йосипа до Єгипту. А Ру- 29

вим вернувся до ями, аж нема Йосипа в ямi! I розiрвав вiн одежу свою... I вернувся вiн до братiв 30

своїх, та й сказав: Немає хлопця! А я, куди я пiду? А вони взяли Йосипове вбрання, i зарiзали 31

козла, i вмочили вбрання в кров. I послали вони квiтчасте вбрання, i принесли до свого батька, та 32

й сказали: Оце ми знайшли. Пiзнай но, чи це вбрання твого сина воно, чи нi? А вiн пiзнав його та 33

й сказав: Вбрання мого сина... Дикий звiр його з’їв... Справдi розшарпаний Йосип! I роздер Якiв 34

одiж свою, i зодягнув веретище на стегна свої, i багато днiв справляв жалобу по синовi своєму... I 35

зачали всi сини його та всi дочки його потiшати його. Але вiн не мiг утiшитися, та й сказав: У жалобi
зiйду я до сина мого до шеолу. I плакав за ним його батько. I мiдiянiти продали Йосипа до Єгипту, 36

до Потiфара, царедворця фараонового, начальника царської сторожi.
Сталося того часу, i вiдiйшов Юда вiд братiв своїх, i розташувався аж до одного адулламiтянина, 38

а ймення йому Хiра. I побачив там Юда дочку одного ханаанеянина, а iм’я йому Шуа, i взяв її, i з 2

нею зiйшовся. I завагiтнiла вона, i породила сина, а вiн назвав iм’я йому: Ер. I завагiтнiла вона ще, 3, 4

i породила сина, i назвала iм’я йому: Онан. I ще знову, i породила сина, i назвала iм’я йому: Шела. 5

А батько був у Кезивi, як вона породила його. I взяв Юда жiнку для Ера, свого перворiдного, а iм’я 6

їй: Тамара. I був Ер, Юдин перворiдний, злий в очах Господа, i Господь його вбив. I сказав Юда до 7, 8

Онана: Увiйди до жiнки брата свого, i одружися з нею, i встанови насiння для брата свого. А Онан 9

знав, що не його буде насiння те. I сталося, коли вiн сходився з жiнкою брата свого, то марнував
насiння на землю, аби не дати його своєму братовi. I було зле в очах Господа те, що вiн чинив, i 10

вбив Вiн також його. I сказав Юда до Тамари, невiстки своєї: Сиди вдовою в домi батька свого, аж 11

поки не виросте Шела, син мiй. Бо вiн був подумав: Аби не вмер також вiн, як брати його. I пiшла
Тамара, та й осiлася в домi батька свого. I минуло багато днiв, i вмерла Шуїна дочка, Юдина 12

жiнка. А коли Юда був утiшений, то пiшов до Тiмни, до стрижiїв отари своєї, вiн i Хiра, товариш
його адулламiтянин. А Тамарi розповiли, кажучи: Ось тесть твiй iде до Тiмни стригти отару свою. 13

I зняла вона з себе одежу вдiвства свого, i покрилася покривалом, i закрилася. I сiла вона при брамi 14

Енаїм, що по дорозi до Тiмни. Бо знала вона, що вирiс Шела, а вона не вiддана йому за жiнку. I 15

побачив її Юда, i прийняв її за блудницю, бо закрила вона обличчя своє. I вiн збочив до неї на 16

дорогу й сказав: А ну но я ввiйду до тебе! Бо вiн не знав, що вона невiстка його. А вона вiдказала:
Що даси менi, коли прийдеш до мене? А вiн вiдказав: Я пошлю козлятко з отари. I сказала вона: 17

Якщо даси заставу, аж поки пришлеш. А вiн вiдказав: Яка та застава, що дам я тобi? Та сказала: 18

Печатка твоя, i шнурок твiй, i палиця твоя, що в руцi твоїй. I вiн дав їй, i зiйшовся з нею, а вона
завагiтнiла вiд нього. I встала вона та й пiшла, i зняла покривало своє з себе, i зодягнула одежу 19

вдiвства свого. А Юда послав козлятко через приятеля свого адулламiтянина, щоб узяти заставу 20

з руки тiєї жiнки. Та вiн не знайшов її. I запитав вiн людей її мiсця, говорячи: Де та блудниця, що 21

була в Енаїм при дорозi? Вони вiдказали: Не була тут блудниця. I вернувся вiн до Юди й сказав: 22

Не знайшов я її, а також люди мiсця того говорили: Не була тут блудниця. I сказав Юда: Нехай 23

вiзьме собi ту заставу, щоб ми не стали на ганьбу. Ось я послав був те козлятко, та її не знайшов
ти. I сталося так десь по трьох мiсяцях, i розповiджено Юдi, говорячи: Упала в блуд Тамара, твоя 24

невiстка, i ось завагiтнiла вона через блуд. А Юда сказав: Виведiть її, i нехай буде спалена. Коли її 25

вивели, то послала вона до тестя свого, говорячи: Я завагiтнiла вiд чоловiка, що це належить йому.
I сказала: Пiзнай но, чия то печатка, i шнури, i ця палиця? I пiзнав Юда й сказав: Вона стала 26

справедливiша вiд мене, бо я не дав її Шелi, синовi своєму. I вже бiльше не знав вiн її. I сталося в 27

часi, як родила вона, а ось близнята в утробi її. I сталося, як родила вона, показалася рука одного; 28

i взяла баба-сповитуха, i пов’язала на руку йому нитку червону, говорячи: Цей вийшов найперше.
I сталося, що вiн втягнув свою руку, а ось вийшов його брат. I сказала вона: Нащо ти роздер для 29

себе перепону? I назвала iм’я йому Перец. А потiм вийшов брат його, що на руцi його була нитка 30
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червона. I вона назвала iм’я йому: Зерах.
А Йосип був вiдведений до Єгипту. I купив його Потiфар, царедворець фараонiв, начальник цар-39

ської сторожi, муж єгиптянин, з руки iзмаїльтян, що звели його туди. I був Господь з Йосипом, а2

вiн став чоловiком, що мав щастя. I пробував вiн у домi свого пана єгиптянина. I побачив його пан,3

що Господь з ним, i що в усьому, що вiн робить, Господь щастить у руцi його. I Йосип знайшов ми-4

лiсть в очах його, i служив йому. А той призначив його над домом своїм, i все, що мав, вiддав в його
руку. I сталося, вiдколи вiн призначив його в домi своїм, i над усiм, що вiн мав, то поблагословив5

Господь дiм єгиптянина через Йосипа. I було благословення Господнє в усьому, що вiн мав, у домi й
на полi. I вiн позоставив усе, що мав, у руцi Йосиповiй. I не знав вiн при ньому нiчого, окрiм хлiба,6

що їв. А Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. I сталося по тих пригодах, i звела свої7

очi на Йосипа жiнка пана його. I сказала вона: Ляж зо мною! А вiн вiдмовився, i сказав до жiнки8

пана свого: Тож пан мiй не знає при менi нiчого у домi, а все, що його, вiн дав у мою руку. Нема9

бiльшого в цiм домi вiд мене, i вiн не стримав вiд мене нiчого, хiбащо тебе, бо ти жiнка його. Як же я
вчиню це велике зло, i згрiшу перед Богом? I сталося, що вона день-у-день говорила Йосиповi, а10

вiн не слухав її, щоб лягти при нiй i бути з нею. I сталося одного дня, i прийшов вiн додому робити11

дiло своє, а там у домi не було нiкого з людей дому. I схопила вона його за одежу його, кажучи:12

Лягай же зо мною! А вiн позоставив свою одежу в її руцi, та й утiк, i вибiг надвiр. I сталося, як13

побачила вона, що вiн позоставив свою одежу в її руцi та й утiк надвiр, то покликала людей свого14

дому, та й сказала їм, говорячи: Дивiться, вiн припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся
нами! Вiн прийшов був до мене, щоб покластись зо мною, та я закричала сильним голосом. I ста-15

лося, як почув вiн, що я пiдняла свiй голос i закричала, то позоставив одежу свою в мене, та й утiк,
i вибiг надвiр... I я поклала його одежу при собi аж до приходу пана його до свого дому. I вона16, 17

переказала йому цими словами, говорячи: До мене прийшов був оцей раб єврей, що ти його привiв
до нас, щоб забавлятися мною. I сталося, як пiдняла я свiй голос i закричала, то вiн позоставив18

свою одежу при менi, та й утiк надвiр. I сталося, як почув пан його слова своєї жiнки, що оповiд-19

ала йому, кажучи: Отакi то речi вчинив менi твiй раб, то запалився гнiв його. I взяв його Йосипiв20

пан, та й вiддав його до дому в’язничного, до мiсця, де були ув’язненi царськi в’язнi. I пробував вiн
там у тiм домi в’язничнiм. А Господь був iз Йосипом, i прихилив до нього милосердя, та дав йому21

милiсть в очах начальника в’язничного дому. I начальник в’язничного дому дав у руку Йосипа всiх22

в’язнiв, що були в домi в’язничнiм, i все, що там робили, робив вiн. Начальник в’язничного дому23

не бачив нiчого в руцi його, бо Бог був iз ним, i що вiн робив, щастив йому Господь.
I сталося по тих пригодах, чашник єгипетського царя та пекар провинилися були пановi сво-40

єму, царевi єгипетському. I розгнiвався фараон на двох своїх евнухiв, на начальника чашникiв i2

на начальника пекарiв. I вiддав їх пiд варту до дому начальника царської сторожi до в’язничного3

дому, до мiсця, де Йосип був ув’язнений. А начальник царської сторожi приставив Йосипа до них,4

i вiн їм услуговував. I були вони деякий час пiд вартою. I снився їм обом сон, кожному свiй сон,5

однiєї ночi, кожному за значенням його сна, чашниковi й пекаревi царя єгипетського, що були ув’я-
зненi у в’язничному домi. I прибув до них Йосип уранцi, i побачив їх, а вони ось сумнi. I запитав6, 7

вiн фараонових евнухiв, що були з ним пiд вартою в домi пана його, говорячи: Чого вашi обличчя
сьогоднi сумнi? А вони сказали йому: Снився нам сон, а вiдгадати його немає кому. I сказав до8

них Йосип: Чи ж не в Бога вiдгадки? Розповiджте но менi. I оповiв начальник чашникiв Йосиповi9

свiй сон, i сказав йому: Бачив я в снi своїм, ось виноградний кущ передо мною. А в виноградно-10

му кущi три винограднi галузки, а вiн сам нiби розцвiв, пустив цвiт, i дозрiли грона його ягiд. А в11

моїй руцi фараонова чаша. I взяв я тi ягоди, i вичавив їх до фараонової чашi, i дав ту чашу в руку
фараона. I сказав йому Йосип: Оце вiдгадка його: три винограднi галузки це три днi. Ще за три12, 13

днi пiдiйме фараон твою голову, i верне тебе на твоє становище, i ти даси чашу фараона до руки
його за першим звичаєм, як був ти чашником його. Коли ти згадаєш собi про мене, як буде тобi14

добре, то вчиниш милiсть менi, коли згадаєш про мене перед фараоном, i випровадиш мене з цього
дому. Бо я був справдi вкрадений iз Краю єврейського, а також тут я не вчинив нiчого, щоб мене15

вкинути до цiєї ями. I побачив начальник пекарiв, що вiн добре вiдгадав, i промовив до Йосипа: I я16

в снi своїм бачив, ось три кошi печива на головi моїй. А в кошi горiшньому зо всякого пекарського17
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виробу фараонове їдження, а птах їв його з коша з-над моєї голови. I вiдповiв Йосип i сказав: Оце 18

вiдгадка його: три кошi то три днi. Ще за три днi пiдiйме фараон голову твою з тебе, i повiсить тебе 19

на деревi, i птах поїсть тiло твоє з тебе. I сталося третього дня, у день народження фараона, i вчи- 20

нив вiн гостину для всiх своїх рабiв. I пiдняв вiн голову начальника чашникiв i голову начальника
пекарiв серед своїх рабiв. I вернув вiн начальника чашникiв на його мiсце, i вiн подав чашу в руку 21

фараонову. А начальника пекарiв повiсив, як вiдгадав був їм Йосип. Та начальник чашникiв не 22, 23

пам’ятав про Йосипа, та й забув за нього.
I сталося по закiнченнi двох лiт часу, i сниться фараоновi, ось вiн стоїть над Рiчкою. I ось вихо- 41, 2

дять iз Рiчки семеро корiв гарного вигляду й ситого тiла, i паслися на лузi. А ось виходять iз Рiчки 3

за ними семеро корiв iнших, бридкi виглядом i худi тiлом. I вони стали при тих коровах на березi
Рiчки. I корови бридкi виглядом i худi тiлом поз’їдали сiм корiв гарних виглядом i ситих. I проки- 4

нувся фараон. I знову заснув вiн. I снилося йому вдруге, аж ось сходять на однiм стеблi семеро 5

колоскiв здорових та добрих. А ось виростає за ними семеро колоскiв тонких та спалених схiднiм 6

вiтром. I проковтнули тi тонкi колоски сiм колоскiв здорових та повних. I прокинувся фараон, а то 7

був сон. I сталося рано, i занепокоївся дух його. I послав вiн, i поскликав усiх ворожбитiв Єгипту 8

та всiх мудрецiв його. I фараон розповiв їм свiй сон, та нiхто не мiг вiдгадати їх фараоновi. I говорив 9

начальник чашникiв з фараоном, кажучи: Я сьогоднi згадую грiхи свої. Розгнiвався був фараон на 10

рабiв своїх, i вмiстив мене пiд варту дому начальника царської сторожi, мене й начальника пека-
рiв. I однiєї ночi снився нам сон, менi та йому, кожному снився сон за своїм значенням. А там з 11, 12

нами був єврейський юнак, раб начальника царської сторожi. I ми розповiли йому, а вiн вiдгадав
нам нашi сни, кожному за сном його вiдгадав. I сталося, як вiн вiдгадав нам, так i трапилося: мене 13

ти вернув на становище моє, а того повiсив. I послав фараон, i покликав Йосипа, i його сквапно 14

вивели з в’язницi. I оголився, i змiнив одежу свою, i вiн прибув до фараона. I промовив фараон до 15

Йосипа: Снився менi сон, та нема, хто б вiдгадав його. А я чув про тебе таке: ти вислухуєш сон,
щоб вiдгадати його. А Йосип сказав до фараона, говорячи: Не я, Бог дасть у вiдповiдь мир фарао- 16

новi. I сказав фараон до Йосипа: Бачив я в снi своїм ось я стою на березi Рiчки. I ось виходять iз 17, 18

Рiчки семеро корiв ситих тiлом i гарних виглядом. I вони паслися на лузi. А ось виходять за ними 19

семеро корiв iншi, бiднi та дуже бридкi виглядом i худi тiлом. Таких бридких, як вони, я не бачив
у всьому краї єгипетському. I корови худi та бридкi поз’їдали сiм корiв перших ситих. I ввiйшли 20, 21

вони до черева їхнього, та не було знати, що ввiйшли вони до черева їхнього, i вигляд їх був лихий,
як на початку. I я прокинувся. I побачив я в снi своїм знов, аж ось сходять на однiм стеблi семеро 22

колоскiв повних та добрих. А ось виростає за ними семеро колоскiв худих, тонких, спалених схi- 23

днiм вiтром. I проковтнули тi тонкi колоски сiм колоскiв добрих. I розповiв я те ворожбитам, та не 24

було, хто б менi роз’яснив. I сказав Йосип до фараона: Сон фараонiв один вiн. Що Бог робить, 25

те Вiн звiстив фараоновi. Семеро корiв добрих то сiм лiт, i семеро колоскiв добрих сiм лiт вони. А 26

сон один вiн. А сiм корiв худих i бридких, що вийшли за ними, сiм лiт вони, i сiм колоскiв порожнiх 27

i спалених схiднiм вiтром то будуть сiм лiт голодних. Оце та рiч, що я сказав був фараоновi: Що 28

Бог робить, те Вiн показав фараоновi. Ось приходять сiм лiт, великий достаток у всiм краї єгипет- 29

ськiм. А по них настануть сiм лiт голодних, i буде забутий увесь той достаток в єгипетськiй землi, 30

i голод винищить край. I не буде видно того достатку в краї через той голод, що настане потiм, бо 31

вiн буде дуже тяжкий. А що сон повторився фараоновi двiчi, це значить, що справа ця постанов- 32

лена вiд Бога, i Бог незабаром виконає її. А тепер нехай фараон наздрить чоловiка розумного й 33

мудрого, i нехай поставить його над єгипетською землею. Нехай учинить фараон, i нехай призна- 34

чить урядникiв над краєм, i нехай за сiм лiт достатку збирає п’ятину врожаю єгипетської землi. I 35

нехай вони позбирають усю їжу тих добрих рокiв, що приходять, i нехай вони позбирають збiжжя
пiд руку фараонову, на їжу по мiстах, i нехай бережуть. I буде та їжа на запас для краю на сiм лiт 36

голодних, що настануть в єгипетськiй землi, i край не буде знищений голодом. I була ця рiч добра 37

в очах фараона та в очах усiх його рабiв. I сказав фараон своїм рабам: Чи знайдеться чоловiк, 38

як оцей, що Дух Божий у нiм? I сказав фараон Йосиповi: Що Бог вiдкрив тобi це все, то немає 39

такого розумного й мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слiв твоїх уст буде слухатися ввесь 40

народ мiй. Тiльки троном я буду вищий вiд тебе. I сказав фараон Йосиповi: Дивись, я поставив 41

тебе над усiм краєм єгипетським. I зняв фараон персня свого з своєї руки, та й дав його на руку 42
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Йосипову, i зодягнув його в одежу вiссонну, а на шию йому повiсив золотого ланцюга. I зробив,43

що вiн їздив його другим повозом, i кричали перед обличчям його: Кланяйтеся! I поставив його над
усiм єгипетським краєм. I сказав фараон Йосиповi: Я фараон, а без тебе нiхто не пiдiйме своєї44

руки та своєї ноги в усiм краї єгипетськiм. I назвав фараон iм’я Йосиповi: Цофнат-Панеах, i дав45

йому за жiнку Оснату, дочку Потi-Фера, жерця Ону. I Йосип пiднявся над єгипетським краєм. А46

Йосип був вiку тридцяти лiт, коли вiн став перед лицем фараона, царя єгипетського. I пiшов Йосип
вiд лиця фараонового, i перейшов через увесь єгипетський край. А земля в сiм лiт достатку родила47

на повнi жменi. I зiбрав вiн усю їжу семи лiт, що була в єгипетськiм краї, i вмiстив їжу по мiстах:48

їжу поля мiста, що навколо нього, вмiстив у ньому. I зiбрав Йосип збiжжя дуже багато, як мор-49

ський пiсок, аж перестав рахувати, бо не було вже числа. А Йосиповi, поки прийшов рiк голодний,50

уродилися два сини, що вродила йому Осната, дочка Потi-Фера, жерця Ону. I назвав Йосип iм’я51

перворiдному: Манасiя, бо Бог зробив менi, що я забув усе своє терпiння та ввесь дiм мого батька.
А ймення другому назвав: Єфрем, бо розмножив мене Бог у краї недолi моєї. I скiнчилися сiм лiт52, 53

достатку, що були в єгипетськiм краї. I зачали наступати сiм лiт голоднi, як сказав був Йосип. I54

був голод по всiх краях, а в усiм єгипетськiм краї був хлiб. Але виголоднiв увесь єгипетський край,55

а народ став кричати до фараона про хлiб. I сказав фараон усьому Єгиптовi: Iдiть до Йосипа. Що
вiн вам скаже, те робiть. I був той голод на всiй поверхнi землi. I вiдчинив Йосип усе, що було в56

них, i продавав поживу Єгиптовi. А голод змiцнявся в єгипетськiм краї. I прибували зо всiєї землi57

до Йосипа купити поживи, бо голод змiцнявся по всiй землi.
А Якiв побачив, що в Єгиптi є хлiб. I сказав Якiв до синiв своїх: Пощо ви споглядаєте один на42

одного? I сказав вiн: Ось чув я, що в Єгиптi є хлiб; зiйдiть туди, i купiть нам хлiба iзвiдти, i будемо2

жити, i не помремо. I зiйшли десятеро Йосипових братiв купити збiжжя з Єгипту. А Венiямина,3, 4

Йосипового брата, Якiв не послав iз братами його, бо сказав: Щоб не спiткало його яке нещастя!
I прибули Iзраїлевi сини купити хлiба разом з iншими, що приходили, бо був голод у Краї ханаан-5

ськiм. А Йосип вiн володар над тим краєм, вiн продавав хлiб усьому народовi тiєї землi. I прибули6

Йосиповi брати, та й уклонилися йому обличчям до землi. I побачив Йосип братiв своїх, i пiзнав7

їх, та не дав пiзнати себе. I говорив iз ними суворо, i промовив до них: Звiдкiля прибули ви? А вони
вiдказали: З ханаанського Краю купити їжi. I пiзнав Йосип братiв своїх, а вони не впiзнали його.8

I згадав Йосип сни, що про них йому снились були. I сказав вiн до них: Ви шпигуни! Ви прибули9

пiдглянути слабi мiсця цiєї землi. А вони вiдказали йому: Нi, пане мiй, а раби твої прибули купити10

їжi. Ми всi сини одного чоловiка, ми правдивi. Раби твої не були шпигунами! Вiн же промовив11, 12

до них: Нi, бо ви прийшли пiдглянути слабi мiсця цiєї землi! А вони вiдказали: Дванадцятеро твоїх13

рабiв брати ми, сини одного чоловiка в ханаанському Краї. А наймолодший тепер iз батьком на-
шим, а одного нема. I промовив їм Йосип: Оце те, що я сказав був до вас, говорячи: Ви шпигуни.14

Оцим ви будете випробуванi: Клянуся життям фараоновим, що ви не вийдете звiдси, якщо не при-15

йде сюди наймолодший ваш брат! Пошлiть з-помiж себе одного, i нехай вiзьме вашого брата, а ви16

будете ув’язненi. I слова вашi будуть пiдданi пробi, чи правда з вами; а коли нi, клянуся життям фа-
раоновим, що ви шпигуни! I вiн забрав їх пiд варту на три днi. А третього дня Йосип промовив до17, 18

них: Зробiть це i живiть. Я Бога боюся, якщо ви правдивi. Один брат ваш буде ув’язнений в домi19

вашої варти, а ви йдiть, принесiть хлiба для заспокоєння голоду ваших домiв. А свого наймолод-20

шого брата приведiть до мене, i будуть потвердженi вашi слова, а ви не повмираєте. I вони зробили
так. I говорили вони один одному: Справдi, виннi ми за нашого брата, бо ми бачили недолю душi21

його, коли вiн благав нас, а ми не послухали... Тому то прийшло це нещастя на нас! I вiдповiв їм22

Рувим, говорячи: Чи не говорив я вам, кажучи: Не грiшiть проти хлопця, та ви не послухали. А оце
й кров його жадається... А вони не знали, що Йосип їх розумiє, бо був помiж ними перекладач. А23, 24

вiн вiдвернувся вiд них та й заплакав... I вернувся до них, i говорив iз ними. I взяв вiд них Симеона,
та й зв’язав його на їхнiх очах. А Йосип наказав, щоб наповнили їхнi мiшки збiжжям, а срiбло25

їхнє вернули кожному до його мiшка, i дали їм поживи на дорогу. I їм зроблено так. I понесли вони26

хлiб свiй на ослах своїх, i пiшли звiдти. I вiдкрив один мiшка свого, щоб ословi своєму дати пашi27

на нiчлiгу, та й побачив срiбло своє, а воно ось в отворi мiшка його! I сказав вiн братам своїм:28

Повернене срiбло моє, i ось воно в мiшку моїм! I завмерло їм серце, i вони затремтiли, говорячи
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один до одного: Що це Бог нам зробив? I прибули вони до Якова, батька свого, до Краю хана- 29

анського, i розповiли йому все, що їх спiткало було, говорячи: Той муж, пан того краю, говорив iз 30

нами суворо, i прийняв був нас як шпигунiв того краю. А ми сказали йому: Ми правдивi, не були 31

ми шпигунами! Ми дванадцятеро братiв, сини нашого батька. Одного нема, а наймолодший тепер 32

з нашим батьком у ханаанському Краї. I сказав до нас муж той, пан того краю: З того пiзнаю, що 33

правдивi ви, зоставте зо мною одного вашого брата, а на голод домiв ваших вiзьмiть хлiб та й iдiть.
I приведiть до мене брата вашого найменшого, i буду я знати, що ви не шпигуни, що ви правдивi. 34

Тодi вiддам вам вашого брата, i ви можете переходити цей край для купiвлi. I сталося, вони випо- 35

рожнювали мiшки свої, а ось у кожного вузлик срiбла його в його мiшку! I побачили вузлики срiбла
свого, вони та їх батько, i полякались... I сказав до них Якiв, їх батько: Ви позбавили мене дiтей, 36

Йосипа нема, i Симеона нема, а тепер Венiямина заберете? Усе те на мене! I промовив Рувим до 37

батька свого, кажучи: Двох синiв моїх уб’єш, коли не приведу його до тебе! Дай же його на руку
мою, а я поверну його до тебе. А той вiдказав: Не зiйде з вами мiй син, бо брат його вмер, а вiн сам 38

позостався... А трапиться йому нещастя в дорозi, якою пiдете, то в смутку зведете мою сивину до
шеолу!...

А голод став тяжкий у тiм Краї. I сталося, як вони скiнчили їсти хлiб, що привезли були з Єги- 43, 2

пту, то сказав до них батько їх: Вернiться, купiть нам трохи їжi! I сказав йому Юда, говорячи: 3

Рiшуче освiдчив нам той муж, кажучи: Не побачите лиця мого без вашого брата з вами! Як ти 4

пошлеш брата нашого з нами, то ми зiйдемо, i купимо тобi їжi. А коли не пошлеш, не зiйдемо, бо 5

муж той сказав нам: Не побачите лиця мого без вашого брата з вами. I промовив Iзраїль: Нащо 6

зло ви вчинили менi, що сказали тому мужевi, що ще маєте брата? А вони вiдказали: Розпиту- 7

ючи, випитував той муж про нас та про мiсце нашого народження, говорячи: Чи батько ваш iще
живий? Чи є в вас брат? I ми розповiли йому вiдповiдно до цих слiв. Чи могли ми знати, що скаже:
Приведiть вашого брата? I сказав Юда до Iзраїля, батька свого: Пошли ж цього юнака зо мною, 8

i встаньмо, та й ходiм, i будемо жити, i не повмираємо i ми, i ти, i нашi дiти. Я поручуся за нього, з 9

моєї руки будеш його ти жадати! Коли я не приведу його до тебе, i не поставлю перед лицем твоїм,
то буду винним перед тобою по всi днi! А коли б ми були не вiдтягалися, то тепер уже б вернулися 10

були два рази. I сказав їм Iзраїль, їх батько: Коли так, то зробiть ви оце. Вiзьмiть iз плодiв цього 11

Краю, i вiднесiть дарунка мужевi тому: трохи бальзаму, i трохи меду, пахощiв, i ладану, дактилiв, i
мигдалiв. А срiбла вiзьмiть удвоє в руку свою. А срiбло, повернене в отвiр ваших мiшкiв, вернiть 12

своєю рукою, може то помилка. А брата вашого заберiть, i встаньте, iдiть до того мужа. А Бог 13, 14

Всемогутнiй нехай дасть вам милосердя перед лицем того мужа, i нехай вiн вiдпустить вам другого
вашого брата й Венiямина. А я, певно стратив сина свого!... I взяли тi люди того дарунка, i взяли 15

вдвоє срiбла в руку свою, i Венiямина, i встали, та й зiйшли до Єгипту. I стали вони перед лицем
Йосиповим. I побачив Йосип Венiямина з ними, i сказав до того, що був над його домом: Упровадь 16

цих людей до дому, i нехай зарiжуть худобину, i приготуй, бо зо мною будуть їсти цi люди опiвднi.
I той чоловiк зробив, як Йосип сказав був. I впровадив той чоловiк тих людей до Йосипового до- 17

му. I полякалися тi люди, що були впровадженi до Йосипового дому. I сказали вони: Через срiбло, 18

повернене напочатку в наших мiшках, ми впровадженi, щоб причепитись до нас, i напасти на нас, i
забрати за рабiв нас та нашi осли... I приступили вони до чоловiка, що над домом Йосиповим, та 19

й говорили до нього при входi в дiм. I сказали вони: Послухай, о пане мiй, ми зiйшли були напоча- 20

тку купити їжi. I сталося, коли ми прийшли на нiчлiг, i вiдкрили мiшки свої, а ось срiбло кожного 21

в отворi мiшка його, наше срiбло за вагою його! I ми вертаємо його нашою рукою! А на купiвлю 22

їжi ми знесли нашою рукою iнше срiбло. Ми не знаємо, хто поклав був наше срiбло до наших мi-
шкiв... А той вiдказав: Мир вам! Не бiйтеся! Бог ваш i Бог вашого батька дав вам скарб до ваших 23

мiшкiв. Срiбло ваше прийшло до мене. I вивiв до них Симеона. I впровадив той чоловiк тих людей 24

до Йосипового дому, i дав води, а вони вмили ноги свої, i дав пашi їхнiм ослам. I вони приготовили 25

дарунки до приходу Йосипа опiвднi, бо почули, що там вони їстимуть хлiб. I ввiйшов Йосип до 26

дому, а вони принесли йому до дому дарунка, що в їхнiй руцi. I вони поклонилися йому до землi.
А вiн запитав їх про мир i сказав: Чи гаразд вашому батьковi старому, про якого ви розповiдали? 27

Чи вiн ще живий? А вони вiдказали: Гаразд рабовi твоєму, батьковi нашому. Ще вiн живий. I вони 28

схилилися, i вклонилися до землi. I звiв вiн очi свої, та й побачив Венiямина, свого брата, сина ма- 29
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терi своєї, i промовив: Чи то ваш наймолодший брат, що ви менi розповiдали? I сказав: Нехай Бог
буде милостивий до тебе, мiй сину! I Йосип поспiшив, бо порушилася його любов до брата його, i30

хотiв вiн заплакати. I ввiйшов вiн до iншої кiмнати, i заплакав там... I вмив вiн лице своє, i вийшов,31

i стримався, та й сказав: Покладiть хлiба! I поклали йому окремо, а їм окремо, й єгиптянам, що їли32

з ним, окремо, бо єгиптяни не можуть їсти хлiб з євреями, бо це огида для Єгипту. I вони посiдали33

перед ним, перворiдний за перворiдством своїм, а молодший за молодiстю своєю. I здивувалися цi
люди один перед одним. I вiн посилав дари страви вiд себе до них. А дар Венiяминiв був бiльший34

вiд дару всiх їх уп’ятеро. I пили вони, i повпивалися з ним.
I наказав вiн тому, що над домом його, говорячи: Понаповнюй мiшки цих людей їжею, скiльки44

зможуть вони нести. I поклади срiбло кожного до отвору мiшка його. А чашу мою, чашу срiбну,2

поклади до отвору мiшка наймолодшого, та срiбло за хлiб його. I зробив той за словом Йосиповим,
яке вiн сказав був. Розвиднилось рано вранцi, i люди цi були вiдпущенi, вони та їхнi осли. Вони3, 4

вийшли з мiста, ще не вiддалилися, а Йосип сказав до того, що над домом його: Устань, побiжи за
тими людьми, i дожени їх, та й скажи їм: Нащо ви заплатили злом за добро? Хiба це не та чаша, що5

з неї п’є пан мiй, i вiн, ворожачи, ворожить нею? I зле ви зробили, що вчинили таке. I той їх догнав,6

i сказав їм тi слова. А вони вiдказали йому: Нащо пан мiй говорить отакi то слова? Далеке рабам7

твоїм, щоб зробити таку рiч... Таж срiбло, що знайшли ми в отворах наших мiшкiв, ми вернули8

тобi з Краю ханаанського. А як би ми вкрали з дому пана твого срiбло чи золото? У кого iз рабiв9

твоїх вона, чаша, буде знайдена, то помре вiн, а також ми станемо рабами моєму пановi. А той10

вiдказав: Тож тепер, як ви сказали, так нехай буде воно! У кого вона знайдена буде, той стане менi
за раба, а ви будете чистi. I поспiшно поспускали вони кожен свого мiшка на землю. I порозв’я-11

зували кожен мiшка свого. I став вiн шукати. Розпочав вiд найстаршого, а скiнчив наймолодшим.12

I знайдена чаша в мiшку Венiяминовiм! I пороздирали вони свою одiж!... I кожен нав’ючив осла13

свого, i вернулись до мiста. I ввiйшли Юда й брати його до дому Йосипа, а вiн ще був там. I попа-14

дали вони перед лицем його на землю. I сказав до них Йосип: Що це за вчинок, що ви зробили?15

Хiба ви не знали, що справдi вiдгадає такий муж, як я? А Юда промовив: Що ми скажемо пановi16

моєму? Що будемо говорити? Чим виправдаємось? Бог знайшов провину твоїх рабiв! Ось ми раби
пановi моєму, i ми, i той, що в руцi його була знайдена чаша. А Йосип вiдказав: Далеке менi, щоб17

зробити оце. Чоловiк, що в руцi його була знайдена чаша, вiн буде менi за раба! А ви йдiть iз ми-
ром до вашого батька. I приступив до нього Юда та й промовив: О мiй пане, нехай скаже раб твiй18

слово до ушей пана свого, i нехай не палає гнiв твiй на раба твого, бо ти такий, як фараон. Пан мiй19

запитав був рабiв своїх, говорячи: Чи є в вас батько або брат? I сказали ми до пана мого: Є в нас20

батько старий та мале дитя його старости, а брат його вмер. I позостався вiн сам у своєї матерi, а
батько його любить. А ти був сказав своїм рабам: Зведiть до мене його, i нехай я кину своїм оком21

на нього. I сказали ми до пана мого: Не може той хлопець покинути батька свого. А покине вiн22

батька свого, то помре той. А ти сказав своїм рабам: Коли не зiйде з вами наймолодший ваш брат,23

не побачите бiльше лиця мого. I сталося, коли ми зiйшли були до раба твого, до нашого батька,24

то ми розповiли йому слова мого пана. А батько наш сказав: Вернiться, купiть нам трохи їжi. А25, 26

ми вiдказали: Не можемо зiйти. I сказав до нас раб твiй, наш батько: Ви знаєте, що двох була27

породила менi жiнка моя. Та пiшов вiд мене один, i я сказав: справдi, дiйсно розшарпаний вiн... I я28

не бачив його аж дотепер. А заберете ви також цього вiд мене, i спiткає його нещастя, то зведете29

ви сивину мою цим злом до шеолу. А тепер, коли я прийду до раба твого, мого батька, а юнака30

не буде з нами, а душа його зв’язана з душею тiєю, То станеться, коли вiн побачить, що юнака31

нема, то помре. I зведуть твої раби сивину раба твого, нашого батька, у смутку до шеолу... Бо раб32

твiй поручився за юнака батьковi своєму, кажучи: Коли я не приведу його до тебе, то згрiшу перед
батьком своїм на всi днi! А тепер нехай же сяде твiй раб замiсть того юнака за раба пановi моєму.33

А юнак нехай iде з своїми братами!... Бо як я прийду до батька свого, а юнака зо мною нема? Щоб34

не побачити менi того нещастя, що спiткає мого батька.
I не мiг Йосип здержатися при всiх, що стояли бiля нього, та й закричав: Виведiть усiх людей вiд45

мене! I не було з ним нiкого, коли Йосип вiдкрився браттям своїм. I вiн голосно заплакав, i почули2

єгиптяни, i почув дiм фараонiв. I Йосип промовив до браттiв своїх: Я Йосип... Чи живий ще мiй3

батько?... I не могли його браття йому вiдповiсти, бо вони налякались його... А Йосип промовив4
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до братiв своїх: Пiдiйдiть же до мене! I вони пiдiйшли, а вiн проказав: Я Йосип, ваш брат, якого ви
продали були до Єгипту... А тепер не сумуйте, i нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали 5

мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось два роки голод на землi, i 6

ще буде п’ять лiт, що не буде орки та жнив. I послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб 7

ви позостались на землi, i щоб утримати для вас при життi велике число спасених. I виходить 8

тепер, не ви послали мене сюди, але Бог. I Вiн зробив мене батьком фараоновим i паном усього
дому його, i володарем усього краю єгипетського. Поспiшiть, i йдiть до батька мого, та й скажiть 9

йому: Отак сказав син твiй Йосип: Бог зробив мене володарем усього Єгипту. Зiйди ж до мене, не
гайся. I осядь у землi Гошен, i будеш близький до мене ти, i сини твої, i сини синiв твоїх, i дрiбна 10

та велика худоба твоя, i все, що твоє. I прогодую тебе там, бо голод буде ще п’ять рокiв, щоб не 11

збiднiв ти, i дiм твiй, i все, що твоє. I ось очi вашi й очi брата мого Венiямина бачать, що це мої 12

уста говорять до вас. I оповiсте батьковi моєму про всю славу мою в Єгиптi, та про все, що ви 13

бачили. I поспiшiть, i приведiть вашого батька сюди. I впав вiн на шию Венiямину, братовi своєму, 14

та й заплакав, i Венiямин плакав на шиї його... I цiлував вiн усiх братiв своїх, i плакав над ними... 15

А потому говорили брати його з ним. I розголошено в домi фараоновiм чутку, говорячи: Прийшли 16

Йосиповi брати! I було це добре в очах фараонових та в очах його рабiв. I промовив фараон до 17

Йосипа: Скажи своїм братам: Зробiть оце: Понав’ючуйте худобу свою, та й iдiть, прибудьте до
Краю ханаанського. I заберiть вашого батька й доми вашi, та й прийдiть до мене, а я дам вам 18

добра єгипетського краю. I споживайте ситiсть землi. А ти одержав наказа сказати: Зробiть це: 19

Вiзьмiть собi з єгипетського краю вози для ваших дiтей та для ваших жiнок, i привезiть свого батька
й прибудьте. А око ваше нехай не жалує ваших речей, бо добро всього єгипетського краю ваше 20

воно. I зробили так Iзраїлевi сини. А Йосип дав їм вози на приказ фараонiв, i дав їм поживи на 21

дорогу. I дав усiм їм кожному перемiни одежi, а Венiяминовi дав три сотнi срiбла та п’ять перемiн 22

одежi. А батьковi своєму послав вiн оце: десять ослiв, нав’ючених з добра Єгипту, i десять ослиць, 23

нав’ючених збiжжям, i хлiб, i поживу для батька його на дорогу. I вiдпустив вiн своїх братiв, i 24

вони пiшли. I сказав вiн до них: Не сварiться в дорозi! I вийшли вони з Єгипту, та й прибули до 25

ханаанського Краю, до Якова, батька свого. I розповiли йому, кажучи: Ще Йосип живий, i що вiн 26

панує над усiм єгипетським краєм. I зомлiло серце його, бо вiн не повiрив був їм... I переказували 27

йому всi слова Йосиповi, що говорив вiн до них. I як побачив вiн вози, що послав Йосип, щоб везти
його, то ожив дух Якова, їхнього батька. I промовив Iзраїль: Досить! Ще живий Йосип, мiй син! 28

Пiду ж та побачу його, поки помру!
I вирушив Iзраїль, i все, що його, i прибув до Беер-Шеви, i принiс жертви Боговi батька свого 46

Iсака. I промовив Бог до Iзраїля в нiчному видiннi, i сказав: Якове, Якове! А той вiдказав: Ось я! 2

I сказав Вiн: Я Той Бог, Бог батька твого. Не бiйся зiйти до Єгипту, бо Я вчиню тебе там великим 3

народом. Я зiйду з тобою до Єгипту, i Я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю 4

очi твої. I встав Якiв з Беер-Шеви. I повезли Iзраїлевi сини свого батька Якова, i дiтей своїх, i 5

жiнок своїх возами, що послав фараон, щоб привезти його. I взяли вони стада свої, i маєток свiй, 6

що набули в землi ханаанськiй, i прибули до Єгипту Якiв та ввесь рiд його з ним. Вiн привiв iз 7

собою до Єгипту синiв своїх, i синiв своїх синiв з собою, дочок своїх, i дочок синiв своїх, i ввесь рiд
свiй. А оце ймення синiв Iзраїлевих, що прибули до Єгипту: Якiв та сини його: перворiдний Яковiв 8

Рувим. I сини Рувимовi: Ханох, i Паллу, i Хецрон, i Кармi. I сини Симеоновi: Ємуїл, i Ямiн, i Огад, 9, 10

i Яхiн, i Цохар, i Саул, син ханаанеянки. I сини Левiєвi: Гершон, Кегат i Мерарi. I сини Юдинi: Ер, 11, 12

i Онан, i Шела, i Перец, i Зерах. I вмер Ер i Онан у ханаанськiй землi. А сини Перецевi були: Хецрон
i Хамул. I сини Iссахаровi: Тола, i Цувва, i Йов, i Шимрон. I сини Завулоновi: Серед, i Елон, i 13, 14

Яхлеїл. Оце сини Лiїнi, що вродила вона Якову в Паданi арамейськiм, та дочку його Дiну. Усiх душ 15

синiв його й дочок його тридцять три. I сини Гадовi: Цiфйон, i Хаггi, Шунi, i Ецбон, Ерi, i Ародi, i 16

Ар’їлi. I сини Асировi: Їмна, i Їшва, i Їшвi, i Верiя, i Сiрах, сестра їх. I сини Верiї: Хевер i Малкiїл. 17

Оце сини Зiлпи, що Лаван був дав її своїй дочцi Лiї, а вона вродила їх Якову, шiстнадцять душ. 18

Сини Рахiлi, жiнки Якова: Йосип i Венiямин. I вродилися Йосиповi в єгипетськiм краї Манасiя 19, 20

та Єфрем, що їх уродила йому Оснат, дочка Потi-Фера, жерця Ону. I сини Венiяминовi: Бела, 21

i Бехер, i Ашбел, Гера, i Нааман, Ехi, i Рош, Муппiм, i Хуппiм, i Ард. Оце сини Рахiлинi, що 22

вродилися Якову, усiх душ чотирнадцять. I сини Дановi: Хушiм. I сини Нефталимовi: Яхсеїл, i 23, 24
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Гунi, i Єцер, i Шiллем. Оце сини Бiлги, що її Лаван дав був своїй дочцi Рахiлi. I вона породила їх25

Якову, усiх душ сiм. Усiх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що походять iз стегон його, окрiм26

жiнок синiв Якова, усiх душ шiстдесят i шiсть. А сини Йосипа, що народилися йому в Єгиптi, двi27

душi. Усiх душ дому Якова, що прийшли були до Єгипту, сiмдесят. I послав вiн перед собою Юду28

до Йосипа, щоб показував перед ним дорогу до Гошену. I прибули вони до краю Гошен. I запрiг29

Йосип свою колесницю, i вирушив назустрiч батьковi своєму Iзраїлевi до Гошену. I вiн показався
йому, i впав йому на шию, та й плакав довго на шиї його... I промовив Iзраїль до Йосипа: Нехай30

тепер помру я, побачивши обличчя твоє, що ти ще живий! А Йосип промовив до своїх братiв i31

до дому батька свого: Пiду й розкажу фараоновi, та й повiм йому: Брати мої й дiм батька мого,
що були в Краї ханаанськiм, прибули до мене. А люди цi пастухи отари, бо були скотарi. I вони32

припровадили дрiбну та велику худобу свою, i все, що їхнє було. I станеться, коли покличе вас33

фараон i скаже: Яке ваше зайняття? то ви вiдкажете: Скотарями були твої раби вiд молодости34

своєї аж дотепер, i ми, i батьки нашi, щоб ви осiли в країнi Гошен, бо для Єгипту кожен пастух
отари огида.

I прийшов Йосип, i розповiв фараоновi та й сказав: Мiй батько, i брати мої, i їхнi отари, i худоба47
їх, i все їхнє прибули з ханаанського Краю. I ось вони в країнi Гошен. I взяв вiн iз своїх братiв п’я-2

теро чоловiка, та й поставив їх перед лицем фараоновим. I сказав фараон до братiв його: Яке ваше3

зайняття? А вони вiдказали фараоновi: Пастухи отари раби твої, i ми, i нашi батьки. I сказали вони4

фараоновi: Ми прибули, щоб мешкати в краї цiм, нема бо пашi для отари, що є в рабiв твоїх, бо в
ханаанському Краї тяжкий голод. А тепер нехай же осядуть раби твої в країнi Гошен. I промовив5

фараон до Йосипа, говорячи: Батько твiй та брати твої прибули до тебе. Єгипетьський край вiн6

перед лицем твоїм. У найлiпшiм мiсцi цього краю осади батька свого та братiв своїх, нехай осядуть
у країнi Гошен. А коли знаєш, i мiж ними є здатнi люди, то зроби їх зверхниками моєї череди. I7

привiв Йосип батька свого Якова, та й поставив його перед лицем фараоновим. I Якiв поблаго-
словив фараона. I промовив фараон до Якова: Скiльки днiв часу життя твого? А Якiв сказав до8, 9

фараона: Днiв часу мандрiвки моєї сто й тридцять лiт. Короткi та лихi були днi часу життя мого, i
не досягли вони днiв часу життя батькiв моїх у днях часу мандрiвки їхньої. I Якiв поблагословив10

фараона, та й вийшов вiд обличчя фараонового. I осадив Йосип батька свого та братiв своїх, i11

дав їм володiння в єгипетськiй країнi, у найкращiм мiсцi цiєї землi у країнi Рамесес, як наказав був
фараон. I постачав Йосип хлiб для батька свого й братiв своїх, та для всього дому свого батька12

вiдповiдно до числа дiтей. А хлiба не було в усiм тiм краї, бо голод став дуже тяжкий. I виснажився13

єгипетський край та Край ханаанський через той голод. I зiбрав Йосип усе срiбло, що знаходило-14

ся в єгипетськiм краї та в Краї ханаанськiм, за поживу, що вони купували. I Йосип внiс те срiбло до
фараонового дому. I вичерпалося срiбло в краї єгипетськiм та в Краї ханаанськiм. I прибув увесь15

Єгипет до Йосипа, говорячи: Дай же нам хлiба! Нащо нам умирати перед тобою, тому що вичерпа-
лося срiбло? А Йосип сказав: Дайте свою худобу, а я дам вам за худобу вашу, коли вичерпалося16

срiбло. I вони припровадили худобу свою до Йосипа. I дав їм Йосип хлiба за конi, i за отари, i за17

череди худоби, i за осли. I вiн того року постачав їм хлiб за всю їхню худобу. I скiнчився той рiк, i18

вони прибули до нього другого року, та й сказали йому: Не скажемо неправди перед паном своїм,
що вичерпалося срiбло, а череди здобутку в нашого пана. Нiчого не зосталося перед нашим паном,
хiбащо наше тiло та наша земля! Нащо ми маємо вмирати на очах твоїх, i ми, i наша земля? Купи19

нас та нашу землю за хлiб, i будемо ми та наша земля рабами фараоновi. А ти дай насiння, i будемо
жити, i не помремо, а земля не опустiє... I Йосип купив усю землю єгипетську для фараона, бо20

єгиптяни спродували кожен поле своє, посилився бо був голод мiж ними. I стала земля фараоно-
вою. А народ вiн перепроваджував його до мiст вiд кiнця границi Єгипту й аж до кiнця її. Тiльки21, 22

землi жерцiв не купив вiн, бо для жерцiв була устава жити на прибутки вiд фараона. I вони їли
свiй пай, що давав їм фараон, тому не продали своєї землi. I сказав Йосип до народу: Оце купив23

я сьогоднi для фараона вас i землю вашу. Ось вам насiння, i засiйте землю. А настануть жнива,24

то дасте п’яту частину фараоновi, а чотири частинi будуть вам на насiння для поля й на їжу вам та
тим, хто в домах ваших, та на їжу для ваших дiтей. А вони вiдказали: Ти нас удержав при життi.25

Нехай же знайдемо милiсть в очах свого пана, i станемо рабами фараоновi. А Йосип поклав це26
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за постанову на єгипетську землю аж до сьогоднiшнього дня: на п’яту частину для фараона. Сама
тiльки земля жерцiв не стала фараоновою. I осiв Iзраїль в єгипетськiм краї в країнi Гошен, i на- 27

були в нiм володiння. I вони розродилися й сильно розмножилися. I жив Якiв в єгипетськiм краї 28

сiмнадцять лiт. I були днi Якова, лiта життя його, сто лiт i сорок i сiм лiт. I наблизилися днi Iзраїля 29

до смерти. I кликнув вiн до сина свого до Йосипа, та й промовив йому: Коли знайшов я милiсть в
очах твоїх, поклади руку свою пiд стегно моє, i вчини зо мною милiсть та правду: Не поховай мене
в Єгиптi! I ляжу я з батьками своїми, i ти винесеш мене з Єгипту, i поховаєш мене в їхньому гробi. 30

А той вiдказав: Я вчиню за словом твоїм. А Якiв сказав: Присягни ж менi! I вiн присягнув йому. I 31

вклонився Iзраїль на зголов’я постелi.
I сталося по тих випадках, i сказано було Йосиповi: Ось батько твiй хворiє. I вiн узяв iз собою 48

обох своїх синiв, Манасiю та Єфрема. I промовив вiн до Якова й сказав: Ось до тебе прийшов 2

твiй син Йосип! I змiцнився Iзраїль, та й сiв на постелi. I сказав Якiв до Йосипа: Бог Всемогутнiй 3

явився був менi в Лузi в землi ханаанськiй, i поблагословив мене. I сказав Вiн до мене: Ось Я роз- 4

плоджу тебе й розмножу тебе, i вчиню тебе громадою народiв. А цю землю Я дам нащадкам твоїм
по тобi володiнням навiки. А тепер два сини твої, уродженi тобi в єгипетськiм краї до прибуття 5

мого до тебе до Єгипту, вони мої! Єфрем i Манасiя, як Рувим i Симеон, будуть мої. А нащадки 6

твої, що породиш по них, вони будуть твої. Вони будуть зватися на ймення своїх братiв у наслiддi
своїм. А я, коли я прийшов був з Падану, померла менi Рахiль у Краї ханаанськiм на дорозi, коли 7

була ще кiвра землi, щоб прийти до Ефрати. I я поховав був її там, на дорозi до Ефрати, це Вiфлеєм.
А Iзраїль побачив синiв Йосипових та й сказав: Хто вони? I сказав Йосип до батька свого: Вони 8, 9

мої сини, що Бог дав менi тут. А той вiдказав: Вiзьми ж їх до мене, i я їх поблагословлю. А очi 10

Iзраїлевi стали тяжкi вiд старости, вiн не мiг дивитися. I Йосип пiдвiв їх до нього, а той поцiлував
їх i пригорнув їх. I сказав Iзраїль до Йосипа: Не сподiвався я побачити обличчя твого, а ось Бог 11

дав менi побачити й насiння твоє. I Йосип вiдвiв їх вiд колiн його, та й упав на обличчя своє до 12

землi. I Йосип узяв їх обох, Єфрема своєю правицею вiд лiвицi Iзраїля, а Манасiю своєю лiвицею 13

вiд правицi Iзраїля, та й до нього пiдвiв. I простяг Iзраїль правицю свою та й поклав на голову 14

Єфрема, а вiн молодший, а лiвицю свою на голову Манасiї. Вiн схрестив свої руки, хоч Манасiя
перворiдний. I вiн поблагословив Йосипа, та й промовив: Бог, що перед обличчям Його ходили 15

батьки мої Авраам та Iсак, що пасе мене, вiдколи iсную аж до цього дня, Ангол, що рятує мене вiд 16

усього лихого, нехай поблагословить цих юнакiв, i нехай буде зване в них iм’я моє й iм’я батькiв
моїх Авраама та Iсака, i нехай вони множаться, як та риба, посеред землi. А Йосип побачив, що 17

батько його кладе правицю свою на голову Єфремову, i було це не до вподоби йому. I вiн пiдпер ру-
ку батька свого, щоб зняти її з-над голови Єфрема на голову Манасiїну. I сказав Йосип до батька 18

свого: Не так, батьку мiй, бо оцей перворiдний, поклади правицю свою на його голову! А батько 19

його не хотiв, i сказав: Знаю, мiй сину, знаю! I вiн буде народом, i вiн буде великий, але його менший
брат буде бiльший вiд нього, а потомство його стане повнею народiв. I вiн поблагословив їх того 20

дня, кажучи: Тобою буде благословляти Iзраїль, говорячи: Нехай Бог учинить тебе як Єфрема i як
Манасiю! I поставив Єфрема перед Манасiєю. I сказав Iзраїль до Йосипа: Ось я вмираю... А Бог 21

буде з вами, i поверне вас до Краю ваших батькiв! А я тобi дав понад братiв твоїх одну частку, яку 22

я взяв був з руки амореянина своїм мечем та луком своїм.
I покликав Якiв усiх синiв своїх та й промовив: Зберiться, а я сповiщу вам, що вас спiткає на- 49

прикiнцi днiв. Зiйдiться та слухайте ви, сини Якова, i прислухайтеся до Iзраїля, вашого батька! 2

Рувиме, ти мiй перворiдний, моя мiць i початок ти сили моєї, верх величности й верх ти могутности! 3

Ти пiнився був, як вода, та не втримаєшся, бо ти увiйшов був на ложе свойого отця, i збезчестив 4

його, на постелю мою ти пiднявся! Симеон i Левiй то брати, їхня зброя знаряддя насильства. Хай 5, 6

до їхньої змови не входить душа моя, i нехай не прилучиться слава моя до їх зборiв, бо вони в своїм
гнiвi людину забили, а в своїй самоволi вола копит позбавили... Проклятий гнiв їхнiй, бо сильний, 7

та їхня лютiсть, тяжка бо вона! Подiлю їх я в Яковi, i їх розпорошу в Iзраїлi! О Юдо, похвалять 8

тебе твої браття! Рука твоя на шиї твоїх ворогiв, сини батька твого тобi вклоняться. Юда лев моло- 9

дий! Ти, мiй сину, вертаєшся з здобичi: прихиливсь вiн, поклався як лев й як левиця, зведе хто його?
Не вiдiйметься берло вiд Юди, анi з його стегон законодавець, аж прийде Примиритель, що Йому 10

буде послух народiв. Вiн прив’язує до винограду свого молодого осла, а до вибраної виноградини 11
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сина ослицi своєї. Вiн одежу свою буде прати в винi, а шату свою в винограднiй кровi! Вiд вина вiн12

зробивсь мутноокий, а вiд молока бiлозубий. Завулон буде мешкать над берегом морським, над13

берегом тим, де стають кораблi, а границя його до Сидону. Iссахар то костистий осел, що лежить14

мiж кошарами. I побачив вiн спокiй, що добрий, та землю, що стала приємна, i вiн нахилив свої15

плечi, щоб нести, i став працювать на податок. Дан буде судить свiй народ, як один iз Iзраїльських16

родiв. Дан буде вужем при дорозi, змiєю отруйливою при шляху, що п’яти коневi кусає, i його вер-17

хiвець позад себе впаде. Спасiння вiд Тебе чекаю, о Господи! Гад на нього юрба нападатиме, та18, 19

вiн нападе на їх п’яти. Асир його хлiб буде ситий, i вiн буде давати присмаки царськi. Нефталим20, 21

вiльна ланя, вiн прекраснi слова видає. Йосип вiтка родюча, вiтка родючая над джерелом, її вiття22

по муру спинається. I огiрчили його та з луку стрiляли, i зненавидiли були стрiльцi його. Та зо-23, 24

стався мiцним його лук, i стали пружнi рамена його рук, вiд рук Сильного Якового, звiдти Пастир,
Твердиня синiв Iзраїлевих. Проси ти вiд Бога, свойого Отця, i Вiн допоможе тобi, i проси Все-25

могутнього i Вiн благословить тебе благословенням небес, що на висотi, благословенням безоднi,
що долi лежить, благословеннями перс та утроби. Благословення батька твого стали сильнiшi вiд26

благословення батькiв моїх, аж до пожаданих висот вiковiчних. Нехай вони будуть на голову Йо-
сипову, на макiвку вибраного з-помiж братiв своїх! Венiямин хижий вовк: вранцi їсть вiн ловитву,27

а на вечiр роздiлює здобич. Оце всi дванадцять племен Iзраїлевих, i те, що говорив їм батько їх. I28

вiн поблагословив їх, кожного за благословенням його поблагословив їх. I вiн наказав їм, i про-29

мовив до них: Я прилучаюся до своєї рiднi... Поховайте мене при батьках моїх у печерi, що на полi
Ефрона хiттеянина, у тiй печерi, що на полi Махпели, що навпроти Мамре в ханаанськiй землi,30

яке поле купив був Авраам вiд Ефрона хiттеянина на володiння для гробу. Там поховано Авраама31

й жiнку його Сарру, там поховали Iсака та його жiнку Ревеку, i там поховав я Лiю. Поле й печера,32

що на нiм, то добуток вiд синiв Хета. I закiнчив Якiв заповiта синам своїм, i втягнув свої ноги до33

лiжка, та й спочив. I вiн прилучився до своєї рiднi.
I впав Йосип на лице батька свого, та й плакав над ним, i цiлував його. I звелiв Йосип рабам50, 2

своїм лiкарям забальзамувати батька його. I забальзамували цi лiкарi Iзраїля. I сповнилося йому3

сорок день, бо так сповняються днi бальзамування. I оплакував його Єгипет сiмдесят день. А як4

минули днi оплакування його, то сказав Йосип до дому фараонового, говорячи: Коли знайшов я
ласку в очах ваших, то говорiть до ушей фараонових так: Батько мiй заприсяг був мене, говорячи:5

Ось я вмираю. У гробi моїм, що я собi викопав у Країнi ханаанськiй, там поховаєш мене. А тепер
нехай я пiду, i поховаю батька свого, та й вернуся. I сказав фараон: Пiди, i поховай свого батька, як6

заприсяг вiн тебе. I пiшов Йосип поховати батька свого, а з ним пiшли всi раби фараоновi, старшi7

дому його, i всi старшi єгипетського краю, i ввесь дiм Йосипiв, i браття його, i дiм батька його.8

Тiльки дiтей своїх та дрiбну й велику худобу свою вони позоставили в країнi Гошен. I вирушили з9

ним також колесницi та комонники. I був табiр їх дуже великий. I прийшли вони до Горен-Атаду,10

що по другiм боцi Йордану, i плакали там великим та дуже ревним плачем... I вiн учинив батьковi
своєму семиденну жалобу. I побачили мешканцi того Краю, ханаанеяни, жалобу в Горен-Атадi,11

та й сказали: I вчинили йому сини його так, як вiн їм заповiв був. I понесли його сини його до12, 13

ханаанського Краю, та й поховали його в печерi поля Махпели, яке поле купив був Авраам на
володiння для гробу вiд хiттеянина Ефрона, навпроти Мамре. А Йосип, як поховав вiн батька14

свого, вернувся до Єгипту, вiн i брати його, та всi, хто ходив з ним ховати батька його. I побачили15

Йосиповi брати, що вмер їхнiй батько, та й сказали: А що як зненавидить нас Йосип, i справдi
верне нам усе зло, що ми йому були заподiяли? I переказали вони Йосиповi, говорячи: Батько16

твiй заповiв був перед своєю смертю, кажучи: Отак скажiть Йосиповi: Прошу, вибач грiх братiв17

твоїх та їхню провину, бо вони тобi зло були заподiяли! А тепер вибач грiх рабам Бога батька твого! I
заплакав Йосип, як вони говорили до нього... I пiшли також браття його, i впали перед лицем його,18

та й сказали: Ось ми тобi за рабiв! А Йосип промовив до них: Не бiйтеся, бо хiба ж я замiсть Бога?19

Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогоднi, щоб20

заховати при життi великий народ! А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дiтей ваших! I21

вiн потiшав їх, i промовляв до їхнього серця. I осiвся Йосип в Єгиптi, вiн та дiм батька його. I жив22

Йосип сто i десять лiт. I побачив Йосип в Єфрема дiтей третього поколiння. Також сини Махiра,23
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сина Манасiїного, були народилися на Йосиповi колiна. I сказав Йосип до братiв своїх: Я вмираю, 24

а Бог конче згадає вас, i виведе вас iз цiєї землi до Краю, якого присягнув був Авраамовi, Iсаковi
та Якову. I Йосип заприсяг Iзраїлевих синiв, говорячи: Конче згадає Бог вас, а ви винесете звiдси 25

костi мої! I впокоївся Йосип у вiцi ста й десяти лiт. I забальзамували його, i вiн був покладений у 26

труну в Єгиптi.



ДРУГА КНИГА МОЙСЕЄВА

ВИХIД

А
оце ймення Iзраїлевих синiв, що прийшли з Яковом до Єгипту. Кожен iз домом своїм1
прибули: Рувим, Симеон, Левiй i Юда, Iссахар, Завулон i Венiямин, Дан i Нефталим,2, 3, 4

Гад i Асир. I було всiх душ, що вийшли з стегна Якового, сiмдесят душ. А Йосип був5

ув Єгиптi. I вмер Йосип i всi браття його, та ввесь той рiд. А Iзраїлевi сини плодилися6, 7

сильно, i розмножувались, та й стали вони надзвичайно сильнi. I наповнився ними той край. I став8

над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа. I сказав вiн до народу свого: Ось народ Iзраїлевих9

синiв численнiший i сильнiший вiд нас! Станьмо ж мудрiшi за нього, щоб вiн не множився! Бо буде,10

коли нам трапиться вiйна, то прилучиться й вiн до ворогiв наших, i буде воювати проти нас, i вийде
з цього краю. I настановили над ним начальникiв податкiв, щоб його гнобити своїми тягарами. I11

вiн будував мiста на запаси фараоновi: Пiтом i Рамесес. Але що бiльше його гнобили, то бiльше12

вiн множився та бiльше ширився. I жахалися єгиптяни через Iзраїлевих синiв. I Єгипет змушував13

синiв Iзраїля тяжко працювати. I вони огiрчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло14

цегли, i коло всякої працi на полi, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. I звелiв був15

єгипетський цар єврейським бабам-сповитухам, що однiй iм’я Шiфра, а iм’я другiй Пуа, i говорив:16

Як будете бабувати єврейок, то дивiться на порiд: коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка,
то нехай живе. Але баби-сповитухи боялися Бога, i не робили того, як казав їм єгипетський цар. I17

вони лишали хлопчикiв при життi. I покликав єгипетський цар баб-сповитух, та й сказав їм: Нащо18

ви робите цю рiч, та лишаєте дiтей при життi? I сказали баби-сповитухи до фараона: Бо єврейки19

не такi, як єгипетськi жiнки, бо вони самi баби-сповитухи: поки прийде до них баба-сповитуха,
то вони вже й народять. I Бог чинив добро бабам-сповитухам, а народ розмножувався, i сильно20

мiцнiв. I сталося, тому, що тi баби-сповитухи боялися Бога, то Вiн будував їм доми. I наказав21, 22

фараон усьому народовi своєму, говорячи: Кожного народженого єврейського сина кидайте його
до Рiчки, а кожну дочку зоставляйте при життi!

I пiшов один муж з дому Левiя, i взяв собi за жiнку дочку Левiєву. I завагiтнiла та жiнка, та й2, 2

сина вродила. I побачили його, що вiн гарний, та й ховала його три мiсяцi. Та не могла його бiльше3

ховати. I взяла йому папiрусову скриньку, i виасфальтувала її асфальтом та смолою, i положила до
неї дитину, та й поклала в очеретi на березi Рiчки. А сестра його стояла здалека, щоб довiдати-4

ся, що йому станеться. I зiйшла фараонова дочка купатися на Рiчку, а служницi її ходили понад5

Рiчкою. I побачила вона ту скриньку серед очерету, i послала невiльницю свою, щоб узяла її. I6

вiдчинила, та й побачила дитину, ось хлопчик плаче. I вона змилосердилася над ним, та й сказала:
Це з єврейських дiтей! I сказала сестра його до фараонової дочки: Чи не пiти й не покликати тобi7

жiнку-мамку з єврейок, i вона годуватиме тобi дитину? I сказала їй дочка фараонова: Iди. I пiшла8

та дiвчина, i покликала матiр дитини. А дочка фараонова сказала до неї: На тобi цю дитину, та й9

годуй її для мене. А я дам тобi заплату. I взяла та жiнка дитину, i годувала її. I пiдросло те дитя, i10

вона привела його до фараонової дочки, i вiн став їй за сина. I вона назвала йому ймення Мойсей,
i сказала: бо з води я витягла його. I сталося за тих днiв, i пiдрiс Мойсей. I вийшов вiн до братiв11

своїх, та й приглядався до їхнiх терпiнь. I побачив вiн єгиптянина, що бив єврея з братiв його. I12

озирнувся вiн туди та сюди, i побачив, що нiкого нема, та й убив єгиптянина, i заховав його в пiсок.
I вийшов вiн другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв. I сказав вiн несправедливому: Нащо ти13

б’єш свого ближнього? А той вiдказав: Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами?14

Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? I злякався Мойсей та й сказав собi: Справ-
дi, та справа стала вiдома! I почув фараон про цю справу, та й шукав, щоб убити Мойсея. I втiк15

Мойсей вiд фараонового лиця, i оселився в країнi Мiдiян. А в мiдiянського жерця було сiм дочок.16

I прийшли вони, i витягали воду, i наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька. I прийшли17

пастухи й вiдiгнали їх. I встав Мойсей, та й оборонив їх, i напоїв їхню отару. I прибули вони до Ре-18

уїла, свого батька, а той поспитав: Чого ви сьогоднi так скоро прийшли?. А тi вiдказали: Якийсь19

єгиптянин оборонив нас вiд руки пастухiв, а також навiть натягав нам води й напоїв отару. I ска-20

зав вiн до своїх дочок: А де вiн? Чому ви покинули того чоловiка? Покличте його, i нехай вiн з’їсть
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хлiба. I погодився Мойсей сидiти з тим чоловiком, а той видав за Мойсея дочку свою Цiппору. I 21, 22

породила вона сина, а вiн назвав iм’я йому: Гершом, бо сказав: Я став приходьком у чужому краї.
I сталося по довгих днях, i вмер цар Єгипту. А Iзраїлевi сини стогнали вiд тiєї роботи та кричали. I 23

їхнiй зойк через ту роботу донiсся до Бога. I почув Бог їхнiй стогiн. I згадав Бог Свого заповiта з 24

Авраамом, Iсаком та Яковом. I Бог бачив синiв Iзраїлевих, i Бог зглянувся над ними. 25

А Мойсей пас отару тестя свого Їтра, жерця Мiдiянського. I провадив вiн цю отару за пустиню, 3
i прийшов був до Божої гори, до Хориву. I явився йому Ангол Господнiй у полум’ї огняному з- 2

посеред тернового куща. I побачив вiн, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. I сказав 3

Мойсей: Зiйду но, i побачу це велике видiння, чому не згорає та тернина? I побачив Господь, що вiн 4

зiйшов подивитися. I кликнув до нього Бог з-посеред тiєї тернини i сказав: Мойсею, Мойсею! А той
вiдказав: Ось я! I сказав Вiн: Не зближайся сюди! Здiйми взуття своє з нiг своїх, бо те мiсце, на 5

якому стоїш ти, земля це свята! I сказав: Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Iсака й Бог Якова! 6

I сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога! I промовив Господь: Я справдi бачив 7

бiду Свого народу, що в Єгиптi, i почув його зойк перед його гнобителями, бо пiзнав Я болi його. I Я 8

зiйшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до Краю доброго
й широкого, до Краю, що тече молоком та медом до мiсця ханаанеянина, i хiттеянина, i амореянина,
i перiззеянина, i хiввеянина, i євусеянина. А тепер ось зойк Iзраїлевих синiв дiйшов до Мене, i Я 9

також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер iди ж, i Я пошлю тебе до фараона, i 10

виведи з Єгипту народ Мiй, синiв Iзраїлевих! I сказав Мойсей до Бога: Хто я, що пiду до фараона, 11

i що виведу з Єгипту синiв Iзраїлевих? А Вiн вiдказав: Та Я буду з тобою! А це тобi знак, що Я 12

послав тебе: коли ти виведеш народ iз Єгипту, то ви будете служити Боговi на оцiй горi. I сказав 13

Мойсей до Бога: Ото я прийду до Iзраїлевих синiв та й скажу їм: Бог ваших батькiв послав мене до
вас, то вони запитають мене: Яке Iм’я Його? Що я скажу їм? I сказав Бог Мойсеєвi: Я Той, що є. 14

I сказав: Отак скажеш Iзраїлевим синам: Сущий послав мене до вас. I сказав iще Бог до Мойсея: 15

Отак скажи Iзраїлевим синам: Господь, Бог батькiв ваших, Бог Авраама, Бог Iсака й Бог Якова
послав мене до вас. А оце Iм’я Моє навiки, i це пам’ять про Мене з роду в рiд. Iди, збери старших 16

Iзраїлевих та й скажи їм: Господь, Бог батькiв ваших, явився менi, Бог Авраама, Iсака та Якова,
говорячи: Згадуючи, згадав Я про вас, та про заподiяне вам ув Єгиптi. I сказав Я: Я виведу вас 17

з єгипетської бiди до Краю ханаанеянина, i хiттеянина, й амореянина, i перiззеянина, i хiввеянина,
i євусеянина, до Краю, що тече молоком та медом. I вони послухають слова твого, i прийдеш ти 18

та старшi Iзраїлевi до єгипетського царя, та й скажете йому: Господь, Бог євреїв, стрiвся був нам.
А тепер ми пiдемо в триденну дорогу в пустиню, i складемо жертви Господевi, Боговi нашому! I 19

Я знаю, що єгипетський цар не дасть вам пiти, як не буде змушений рукою сильною. I Я витягну 20

Свою руку, та й поб’ю Єгипет усiма чудами Моїми, що вчиню серед нього, а потому вiн вiдпустить
вас. I Я дам милiсть цьому народовi в очах Єгипту, i станеться, коли пiдете, не пiдете ви впорожнi! 21

Бо позичить жiнка вiд сусiдки своєї i вiд мешканки дому свого посуд срiбний i посуд золотий та 22

одежу, i покладете це на синiв ваших та на дочок ваших, i заберете здобич вiд Єгипту.
I вiдповiв Мойсей та й сказав: Таж вони не повiрять менi, i не послухають голосу мого, бо ска- 4

жуть: Господь не явився тобi! I промовив до нього Господь: Що то в руцi твоїй? Той вiдказав: 2

Палиця. I сказав Вiн: Кинь її на землю! I той кинув її на землю, i вона стала вужем. I втiк Мойсей 3

вiд нього. I сказав Господь до Мойсея: Простягни свою руку, i вiзьми його за хвоста! I вiн простяг 4

свою руку й узяв його, i той став палицею в долонi його. Щоб повiрили, що явився тобi Господь, 5

Бог їхнiх батькiв, Бог Авраама, Бог Iсака й Бог Якова. I сказав Господь йому ще: Засунь свою 6

руку за пахвину свою! I засунув вiн руку свою за пахвину свою, i витягнув її, аж ось рука його по-
бiлiла вiд прокази, як снiг! А Вiн сказав: Поклади знов свою руку за пахвину свою! I вiн поклав 7

знову руку свою до своєї пахвини, i витягнув її з пахвини своєї, i ось вона стала знову, як тiло його.
I станеться, коли не повiрять тобi, i не послухають голосу першої ознаки, то повiрять голосу озна- 8

ки наступної. I станеться коли вони не повiрять також обом тим ознакам, i не послухають твого 9

голосу, то ти вiзьмеш води з Рiчки, i виллєш на суходiл. I перемiниться та вода, що ти вiзьмеш iз
Рiчки, i станеться кров’ю на суходолi. Та Мойсей сказав до Господа: О Господи я не промовець нi 10

вiд учора, нi вiд позавчора, анi вiдтодi, коли Ти говорив був до Свойого раба, бо я тяжкоустий та
тяжкоязикий. I сказав йому Господь: Хто дав уста людинi? Або Хто робить нiмим, чи глухим, чи 11

видючим, чи темним, чи ж не Я, Господь? А тепер iди, а Я буду з устами твоїми, i буду навчати тебе, 12
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що ти маєш говорити. А вiн вiдказав: Молю Тебе, Господи, пошли iншого, кого маєш послати. I13, 14

запалав гнiв Господнiй на Мойсея, i Вiн сказав: Чи ж не Аарон твiй брат, Левит? Я знаю, що вiн
добре буде говорити. Та ось вiн вийде навпроти тебе, i побачить тебе, i зрадiє вiн у серцi своїм. I ти15

будеш говорити до нього, i вкладеш слова цi в уста його, а Я буду з устами твоїми й з устами його,
i буду навчати вас, що маєте робити. I вiн буде говорити за тебе до народу. I станеться, вiн буде16

тобi устами, а ти будеш йому замiсть Бога. I ти вiзьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки17

чинитимеш. I пiшов Мойсей, i вернувся до тестя свого Їтра, i сказав йому: Пiду я, i вернуся до18

братiв своїх, що в Єгиптi, i побачу, чи ще живi вони. А Їтро сказав до Мойсея: Iди в мирi! I сказав19

Господь до Мойсея в Мiдiянi: Iди, вернися до Єгипту, бо вимерли всi люди, що шукали твоєї душi.
I взяв Мойсей жiнку свою та синiв своїх, i посадив їх на осла, та й вернувся до єгипетського краю.20

I взяв Мойсей палицю Божу в руку свою. I сказав Господь до Мойсея: Коли ти пiдеш, щоб вер-21

нутися до Єгипту, гляди, щоб усi чуда, якi Я вклав у твою руку, ти вчинив їх перед лицем фараона,
а Я ожорсточу серце його, i вiн не вiдпустить народу. I ти скажеш фараоновi: Так сказав Господь:22

Син Мiй, Мiй перворiдний то Iзраїль. I кажу Я тобi: Вiдпусти Мого сина, i нехай Менi служить. А23

коли ти вiдмовиш пустити його, то ось Я вб’ю твого сина, твого перворiдного. I сталося в дорозi24

на нiчлiгу, стрiв був його Господь i шукав, щоб убити його. Та Цiппора взяла кременя, i обрiзала25

крайню плоть свого сина, i доторкнулася нею до нiг його та й сказала: Бо ти менi наречений кро-
ви! I пустив Вiн його. Тодi вона сказала: Наречений крови через обрiзання. I сказав Господь до26, 27

Аарона: Iди назустрiч Мойсею в пустиню! I вiн пiшов, i стрiв його на горi Божiй, i поцiлував його.
I розповiв Мойсей Аароновi всi слова Господа, що послав його, i всi тi ознаки, що Вiн наказав був28

йому. I пiшов був Мойсей та Аарон, i зiбрали вони всiх старших Iзраїлевих синiв. I переказав Аа-29, 30

рон усi слова, що Господь говорив був Мойсеєвi. А той тi ознаки чинив на очах народу. I повiрив31

народ той. I почули вони, що згадав Господь Iзраїлевих синiв, i що побачив бiду їх, i вони схилилися,
i поклонилися до землi.

А потiм прийшли Мойсей й Аарон, та й сказали до фараона: Так сказав Господь, Бог Iзраїлiв:5
Вiдпусти народ Мiй, i нехай вони святкують Менi на пустинi! А фараон вiдказав: Хто Господь,2

що послухаюсь слова Його, щоб вiдпустити Iзраїля? Не знаю Господа, i також Iзраїля не вiдпущу!
I сказали вони: Бог євреїв стрiвся з нами. Нехай же ми пiдемо триденною дорогою на пустиню, i3

принесемо жертви Господевi, Боговi нашому, щоб не доторкнувся Вiн до нас мором або мечем. I4

сказав до них цар Єгипту: Чому ви, Мойсею та Аароне, вiдриваєте народ вiд його робiт? Iдiть до
своїх дiл! I сказав фараон: Таж багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте їх вiд їхнiх робiт.5

I того дня фараон наказав погоничам народу та писарям, говорячи: Не давайте бiльше народовi6, 7

соломи, щоб робити цеглу, як учора й позавчора. Нехай iдуть самi, та збирають собi соломи. А8

призначене число цегли, що вони робили вчора й позавчора, накладете на них, не зменшуйте з
нього. Вони нероби, тому кричать: Ходiм, принесiмо жертву нашому Боговi! Нехай буде тяжка9

праця на цих людей, i нехай працюють на нiй, i нехай покинуть облуднi слова. I вийшли погоничi10

народу й писарi його, та й сказали до того народу, говорячи: Так сказав фараон: Я не буду давати
вам соломи. Самi йдiть, наберiть собi соломи, де знайдете, бо нiчого не зменшене з вашої роботи!.11

I розпорошився народ той по всiй єгипетськiй землi, щоб збирати стерню на солому. А погоничi12, 13

наставали, говорячи: Скiнчiть вашу щоденну працю в час так, як коли б була солома. I були битi14

писарi синiв Iзраїлевих, що їх настановили над ними фараоновi погоничi, говорячи: Чому ви не
скiнчили свого придiлу для виробу цегли й учора й сьогоднi, як було дотепер? I прибули писарi15

Iзраїлевих синiв, та й кричали до фараона, говорячи: Для чого ти так робиш рабам своїм? Соломи16

не дають твоїм рабам, а цеглу кажуть нам робiть! I ось раби твої битi, i грiшиш ти перед народом
своїм! А вiн вiдказав: Нероби ви, нероби! Тому ви говорите: Ходiм, принесiмо жертву Господевi.17

А тепер iдiть, працюйте, а соломи не дадуть вам! Але призначене число цегли ви дасте! I бачили18, 19

Iзраїлевi писарi себе в бiдi, коли говорено: Не зменшуйте з цегли вашої щоденного в його часi! I20

стрiли вони Мойсея та Аарона, що стояли насупроти них, як вони виходили вiд фараона, та й21

сказали до них: Нехай побачить вас Господь i нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух наш
в очах фараона й в очах його рабiв, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас! I вернувся Мойсей22

до Господа та й сказав: Господи, чому Ти кривду вчинив цьому народовi? Чому Ти послав менi це?
Бо вiдколи прийшов я до фараона, щоб говорити Твоїм Iм’ям, вiн ще бiльшу кривду чинить цьому23
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народовi, а насправдi Ти не визволив народу Свого!
I сказав Господь до Мойсея: Тепер побачиш, що вчиню Я фараоновi, бо вiн, змушений рукою 6

сильною, їх вiдпустить, i, змушений рукою сильною, вижене їх iз краю свого. I говорив Бог до 2

Мойсея, та й сказав йому: Я Господь! I являвся Я Авраамовi, Iсаковi та Якововi Богом Всемо- 3

гутнiм, але Йменням Своїм Господь Я не дався їм пiзнати. А також Я склав був iз ними Свого 4

заповiта, що дам їм землю ханаанську, землю їх мандрування, в якiй вони мандрували. I почув Я 5

теж стогiн синiв Iзраїлевих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, i згадав заповiта Свого. Тому 6

скажи синам Iзраїлевим: Я Господь! I Я виведу вас з-пiд тягарiв Єгипту, i визволю вас вiд їхньої
роботи, i звiльню вас витягненим раменом та великими присудами. I вiзьму вас Собi за народа, i 7

буду вам Богом, i ви познаєте, що Я Господь, Бог ваш, що виводить вас iз-пiд тягарiв Єгипту! I 8

введу вас до того Краю, що про нього Я пiдняв був Свою руку, щоб дати його Авраамовi, Iсаковi
та Якову. I Я дам його вам на спадщину. Я Господь! I так говорив Мойсей до синiв Iзраїлевих, та 9

вони не слухали Мойсея через легкодухiсть та тяжку роботу. I казав Господь до Мойсея, говорячи: 10

Увiйди, говори до фараона, царя єгипетського, i нехай вiн вiдпустить Iзраїлевих синiв iз свого краю. 11

I казав Мойсей перед лицем Господнiм, говорячи: Таж Iзраїлевi сини не слухали мене, як же послу- 12

хає мене фараон? А я необрiзановустий! I казав Господь до Мойсея та до Аарона, i дав їм накази 13

до Iзраїлевих синiв та до фараона, царя єгипетського, щоб вивести Iзраїлевих синiв з єгипетського
краю. Оце голови батькiвських домiв їхнiх. Сини Рувима, перворiдного Iзраїлевого: Ханох i Пал- 14

лу, Хецрон i Кармi, це родини Рувимовi. А сини Симеоновi: Ємуїл, i Ямiн, i Огад, i Яхiн, i Цохар, 15

i Шаул, син ханаанеянки, це родини Симеоновi. А оце iмена синiв Левiєвих за їхнiми родинами: 16

Гершон, i Кегат, i Мерарi. А лiта життя Левiєвого сто i тридцять i сiм лiт. Сини Гершоновi: Лiвнi, 17

i Шiм’ї за їхнiми родинами. А сини Кегатовi: Амрам, i Їцгар, i Хеврон, i Уззiїл. А лiта життя Ке- 18

гатового сто i тридцять i три роки. А сини Мерарi: Махлi та Мушi. Оце родини Левiєвi за їхнiми 19

родами. I взяв Амрам свою тiтку Йохевед собi за жiнку, i вона породила йому Аарона та Мойсея. 20

А лiта життя Амрамового сто i тридцять i сiм лiт. А сини Їцгаровi: Корах, i Нефег, i Зiхрi. А сини 21, 22

Уззiїловi: Мiшаїл, i Елцафан, i Сiтрi. I взяв Аарон Елiшеву, дочку Амiнадавову, сестру Нахшо- 23

нову, собi за жiнку, i вона породила йому Надава, i Авiгу, i Елеазара, i Iтамара. А сини Кораховi: 24

Ассир, i Елкана, i Аваасаф, це родини Кораховi. А Елеазар, син Ааронiв, узяв собi з дочок Пу- 25

тiїлових за жiнку, i вона породила йому Пiнхаса. Оце голови батькiвських домiв Левiтiв за їхнiми
родинами. Оце Аарон i Мойсей, що Господь говорив їм: Виведiть Iзраїлевих синiв з єгипетського 26

краю за їхнiми вiйськовими вiддiлами. Вони тi, що говорили до фараона, царя єгипетського, щоб 27

вивести Iзраїлевих синiв з Єгипту, це Мойсей та Аарон. I сталося в днi, коли Господь говорив до 28

Мойсея в єгипетськiм краї, то казав Господь до Мойсея, говорячи: Я Господь! Говори фараоновi, 29

царевi єгипетському, усе, що Я говорю тобi. I сказав Мойсей перед обличчям Господнiм: Таж я 30

необрiзановустий! Як же слухати буде мене фараон?
I сказав Господь до Мойсея: Дивись, Я поставив тебе замiсть Бога для фараона, а твiй брат Аа- 7

рон буде пророк твiй. Ти будеш говорити все, що Я накажу тобi, а брат твiй Аарон буде говорити 2

фараоновi, i нехай вiн вiдпустить Iзраїлевих синiв з свого краю. А Я вчиню запеклим фараонове 3

серце, i помножу ознаки мої та чуда мої в єгипетськiм краї. I не послухає вас фараон, а Я покла- 4

ду Свою руку на Єгипет, i виведу вiйська Свої, народ Мiй, синiв Iзраїлевих, з єгипетського краю
великими присудами. I пiзнають єгиптяни, що Я Господь, коли простягну Свою руку на Єгипет 5

i виведу вiд них Iзраїлевих синiв. I вчинив Мойсей та Аарон, як звелiв їм Господь, так учинили 6

вони. А Мойсей був вiку восьмидесяти лiт, а Аарон восьмидесяти i трьох лiт, коли вони говорили 7

до фараона. I промовив Господь до Мойсея й до Аарона, говорячи: Коли буде до вас говорити 8, 9

фараон, кажучи: Покажiть своє чудо, то скажеш Аароновi: Вiзьми свою палицю, та й кинь перед
лицем фараоновим, нехай станеться вужем! I ввiйшов Мойсей та Аарон до фараона, та й вчинили 10

так, як наказав був Господь. I кинув Аарон палицю свою перед лицем фараона й перед його рабами,
i вона стала вужем! I покликав фараон також мудрецiв та ворожбитiв, i вчинили так само й вони, 11

чарiвники єгипетськi, своїми чарами. I кинули кожен палицю свою, i вони поставали вужами. Та 12

Ааронова палиця проковтнула палицi їхнi. Та затвердiло фараонове серце, i вiн не послухався їх, 13

як говорив був Господь. I сказав Господь до Мойсея: Запекле фараонове серце, вiн вiдмовив вiд- 14

пустити народ! Пiди до фараона рано вранцi. Ось вiн вийде до води, а ти стань навпроти нього на 15
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березi Рiчки. А палицю, що була змiнена на вужа, вiзьмеш у свою руку. I скажеш йому: Господь,16

Бог євреїв, послав мене до тебе, кажучи: Вiдпусти Мiй народ, i нехай вони служать Менi на пустинi!
Та не послухався ти дотепер. Так сказав Господь: По цьому пiзнаєш, що Я Господь: Ось я вдарю17

палицею, що в руцi моїй, по водi, що в Рiчцi, i вона змiниться на кров! А риба, що в Рiчцi, погине.18

I засмердиться Рiчка, i попомучаться єгиптяни, щоб пити воду з Рiчки! I сказав Господь до Мой-19

сея: Скажи Аароновi: Вiзьми свою палицю, i простягни свою руку над водою єгиптян, над їхнiми
рiчками, над їхнiми потоками, i над ставами їхнiми, i над кожним водозбором їхнiм, i вони стануть
кров’ю. I буде кров по всiй єгипетськiй землi, i в посудi дерев’янiм, i в камiннiм. I Мойсей та Аарон20

зробили так, як наказав був Господь. I пiдняв вiн палицю, та й ударив воду, що в Рiчцi, на очах фа-
раона й на очах його рабiв. I змiнилася вся вода, що в Рiчцi, на кров! А риби, що в Рiчцi, погинули.21

I засмердiлася Рiчка, i не могли єгиптяни пити воду з Рiчки. I була кров у всiм єгипетськiм краї. I22

так само зробили єгипетськi чарiвники своїми чарами. I стало запеклим фараонове серце, i вiн не
послухався їх, як говорив був Господь. I повернувся фараон, i ввiйшов до дому свого, i не приклав23

вiн свого серця також до цього. I всi єгиптяни копали бiля Рiчки, щоб дiстати води до пиття, бо не24

могли пити води з Рiчки. I минуло сiм день по тому, як Господь ударив Рiчку.25

I промовив Господь до Мойсея: Iди до фараона, та й скажи йому: Так сказав Господь: Вiдпусти8
Мiй народ, i нехай вони служать Менi. А коли ти вiдмовишся вiдпустити, то ось Я вдарю ввесь2

край твiй жабами. I стане Рiчка роїти жаби, i вони повиходять, i ввiйдуть до твого дому, i до спаль-3

ної кiмнати твоєї, i на лiжко твоє, i до домiв рабiв твоїх, i до народу твого, i до печей твоїх, i до
дiжок твоїх. I на тебе, i на народ твiй, i на всiх рабiв твоїх повилазять цi жаби. I сказав Господь до4, 5

Мойсея: Скажи Аароновi: Простягни свою руку з палицею своєю на рiчки, на потоки, i на ставки,
i повиводь жаб на єгипетський край. I простяг Аарон руку свою на єгипетськi води, i вийшла жа-6

бня, та й покрила єгипетську землю. Та так само зробили й єгипетськi чарiвники своїми чарами,7

i вивели жаб на єгипетську землю. I покликав фараон Мойсея й Аарона, та й сказав: Благайте8

Господа, i нехай виведе цi жаби вiд мене й вiд народу мого, а я вiдпущу народ той, i нехай приносять
жертви для Господа! I сказав Мойсей фараоновi: Накажи менi, коли маю молитися за тебе, i за9

слуг твоїх, i за народ твiй, щоб понищити жаби вiд тебе й вiд домiв твоїх, тiльки в Рiчцi вони позо-
стануться. А той вiдказав: На завтра. I сказав Мойсей: За словом твоїм! Щоб ти знав, що нема10

Такого, як Господь, Бог наш! I вiдiйдуть жаби вiд тебе, i вiд домiв твоїх, i вiн рабiв твоїх, i вiд народу11

твого, тiльки в Рiчцi вони позостануться. I вийшов Мойсей та Аарон вiд фараона. I кликав Мойсей12

до Господа про тi жаби, що навiв був на фараона. I зробив Господь за словом Мойсея, i погинули13

жаби з домiв, i з подвiр’їв, i з пiль. I збирали їх цiлими купами, i засмердiлась земля! I побачив14, 15

фараон, що сталась полегша, i знову стало запеклим серце його, i не послухався їх, як говорив був
Господь. I сказав Господь до Мойсея: Скажи Аароновi: Простягни свою палицю, та й удар земний16

порох, i нехай вiн стане вошами в усьому єгипетському краї! I зробили вони так. I простяг Аарон17

руку свою з палицею своєю, та й ударив земний порох, i вiн стався вошами на людинi й на скоти-
нi. Увесь земний порох стався вошами в усьому єгипетському краї. I так само робили чарiвники18

своїми чарами, щоб навести вошi, та не змогли. I була вошва на людинi й на скотинi. I сказали19

чарiвники фараоновi: Це перст Божий! Та серце фараонове було запеклим, i вiн не послухався їх,
як говорив був Господь. I сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранцi, та й стань перед лицем20

фараоновим. Ось вiн пiде до води, а ти скажи йому: Так сказав Господь: Вiдпусти Мiй народ, i нехай
вони служать Менi! Бо коли ти не вiдпустиш народу Мого, то ось Я пошлю на тебе, i на слуг твоїх,21

i на народ твiй, i на доми твої рої мух. I єгипетськi доми будуть повнi мушнi, а також земля, на якiй
вони живуть. I вiддiлю того дня землю Гошен, що Мiй народ живе на нiй, щоб не було там роїв мух,22

щоб ти знав, що Я Господь посеред землi! I зроблю Я рiзницю мiж народом Моїм та народом тво-23

їм. Узавтра буде це знамено! I зробив Господь так. I найшла численна мушня на дiм фараона, i на24

дiм рабiв його, i на всю єгипетську землю. I нищилась земля через тi рої мух! I кликнув фараон до25

Мойсея та до Аарона, говорячи: Пiдiть, принесiть жертви вашому Боговi в цьому краї! А Мойсей26

вiдказав: Не годиться чинити так, бо то огиду для Єгипту ми приносили б у жертву Господу, Бого-
вi нашому. Тож будемо приносити в жертву огиду для єгиптян на їхнiх очах, i вони не вкаменують
нас? Триденною дорогою ми пiдемо на пустиню, i принесемо жертву Господевi, Боговi нашому, як27

скаже Вiн нам. I сказав фараон: Я вiдпущу вас, i ви принесете жертву Господевi, Боговi вашому на28

пустинi. Тiльки далеко не вiддаляйтесь, iдучи. Молiться за мене! I сказав Мойсей: Ось я виходжу29
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вiд тебе, i буду благати Господа, i вiдступить той рiй мух вiд фараона, i вiд рабiв його, i вiд народу
його взавтра. Тiльки нехай бiльше не обманює фараон, щоб не вiдпустити народу принести жер-
тву Господевi. I вийшов Мойсей вiд фараона, i став просити Господа. I зробив Господь за словом 30, 31

Мойсея, i вiдвернув рої мух вiд фараона, вiд рабiв його, i вiд народу його. I не зосталося анi однiєї.
А фараон зробив запеклим своє серце також i цим разом, i не вiдпустив вiн народу того! 32

I сказав Господь до Мойсея: Увiйди до фараона, i говори до нього: Так сказав Господь, Бог єв- 9
реїв: Вiдпусти Мiй народ, i нехай вони служать Менi! Бо коли ти вiдмовишся вiдпустити, i будеш 2

держати їх ще, то ось Господня рука буде на худобi твоїй, що на полi, на конях, на ослах, на вер- 3

блюдах, на худобi великiй i дрiбнiй, моровиця дуже тяжка. I вiддiлить Господь мiж худобою Iзраїля 4

й мiж худобою Єгипту, i не загине нiчого зо всього, що належить Iзраїлевим синам. I призначив 5

Господь усталений час, кажучи: Узавтра Господь зробить цю рiч у цiм краї. I зробив Господь ту 6

рiч назавтра, i вигинула вся єгипетська худоба, а з худоби Iзраїлевих синiв не згинуло анi одне. I 7

послав фараон довiдатись, а ось не згинуло з худоби Iзраїлевої анi одне! I стало фараонове серце
запеклим, i не вiдпустив вiн народу того! I сказав Господь до Мойсея й до Аарона: Вiзьмiть собi 8

повнi вашi жменi сажi з печi, i нехай Мойсей кине її до неба на очах фараонових. I стане вона ку- 9

рявою над усiєю єгипетською землею, а на людинi й скотинi стане гнояками, що кинуться прищами
в усьому єгипетському краї. I набрали вони сажi з печi, та й стали перед фараоновим лицем. I ки- 10

нув її Мойсей до неба, i стали прищуватi гнояки, що кинулися на людинi й на скотинi. А чарiвники 11

не могли стати перед Мойсеєм через гнояки, бо гнояк той був на чарiвниках i на всiх єгиптянах. I 12

вчинив запеклим Господь фараонове серце, i вiн не послухався їх, як говорив був Господь до Мой-
сея. I сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранцi, i стань перед лицем фараоновим та й скажи 13

йому: Отак сказав Господь, Бог євреїв: Вiдпусти Мiй народ, i нехай вони служать Менi! Бо цим 14

разом Я пошлю всi урази Мої на серце твоє, i на рабiв твоїх, i на народ твiй, щоб ти знав, що немає
на всiй землi Такого, як Я! Бо тепер, коли б Я простягнув Свою руку, то побив би тебе та народ 15

твiй мором, i ти був би вигублений iз землi. Але Я для того залишив тебе, щоб показати тобi Мою 16

силу, i щоб оповiдали про Ймення Моє по всiй землi. Ти ще опираєшся проти народу Мого, щоб 17

їх не вiдпустити. Ось Я взавтра, цього саме часу, зiшлю дощем тяженний град, що такого, як вiн, 18

не бувало в Єгиптi вiд дня його заложення аж до сьогоднi. А тепер пошли, позаганяй худобу свою 19

та все, що твоє в полi. Кожна людина й худоба, що буде застукана в полi, i не буде забрана додому,
то зiйде на них град, i вони повмирають! Хто з фараонових рабiв боявся Господнього слова, той 20

зiгнав своїх рабiв та свою худобу до домiв. А хто не звернув свого серця до слова Господнього, 21

той позалишав рабiв своїх та худобу свою на полi. I сказав Господь до Мойсея: Простягни свою 22

руку до неба, i нехай буде град у всьому єгипетському краї на людину, i на худобу, i на всю польову
траву в єгипетськiй землi! I простяг Мойсей палицю свою до неба, i Господь дав громи та град. 23

I зiйшов на землю огонь, i Господь дощив градом на єгипетську землю. I був град, i огонь горiв 24

посеред тяженного граду, що не бувало такого, як вiн, у всiм єгипетськiм краї, вiдколи вiн став був
народом. I повибивав той град у всiм єгипетськiм краї все, що на полi, вiд людини аж до худоби! I 25

всю польову рослиннiсть побив той град, а кожне польове дерево поламав! Тiльки в землi Гошен, 26

де жили Iзраїлевi сини, не було граду. I послав фараон, i покликав Мойсея та Аарона, та й ска- 27

зав до них: Згрiшив я тим разом! Господь справедливий, а я та народ мiй несправедливi! Благайте 28

Господа, i досить бути Божим громам та градовi! А я вiдпущу вас, i ви бiльше не залишитеся... I 29

сказав до нього Мойсей: Як вийду я з мiста, то простягну руки свої до Господа, громи перестануть,
а граду вже не буде, щоб ти знав, що Господня ця земля! А ти й раби твої, знаю я, що ви ще не 30

боїтеся перед лицем Господа Бога! А льон та ячмiнь був побитий, бо ячмiнь дозрiвав, а льон цвiв. 31

А пшениця та жито не були вибитi, бо пiзнi вони. I вийшов Мойсей вiд фараона з мiста, i простяг 32, 33

руки свої до Господа, i перестали громи та град, а дощ не лив на землю. I побачив фараон, що 34

перестав дощ, i град та громи, та й далi грiшив. I чинив вiн запеклим своє серце, вiн та раби його. I 35

стало запеклим фараонове серце, i вiн не вiдпустив Iзраїлевих синiв, як говорив був Господь через
Мойсея.

I сказав Господь до Мойсея: Увiйди до фараона, бо Я зробив запеклим серце його та серце рабiв 10
його, щоб показати цi ознаки Мої серед нього, i щоб ти розповiдав в ушi сина свого та онука свого, 2

що зробив Я в Єгиптi, та про ознаки Мої, що вчинив я серед них. I ви будете знати, що Я Господь!
I ввiйшли Мойсей та Аарон до фараона, та й сказали йому: Так сказав Господь, Бог євреїв: Аж 3
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доки ти будеш вiдмовлятися впокоритися передо Мною? Вiдпусти Мiй народ, i нехай вони служать
Менi! Бо коли ти вiдмовишся вiдпустити народ Мiй, то ось Я взавтра спроваджу сарану на твiй4

край. I покриє вона поверхню землi, i не можна буде бачити землi. I поїсть вона решту вцiлiлого,5

позосталого вам вiд граду, i поїсть вона кожне дерево, що росте вам з землi. I переповняться нею6

доми вашi, i доми всiх рабiв ваших, i доми всього Єгипту, чого не бачили батьки вашi та батьки
батькiв твоїх вiд дня iснування їх на землi аж до сьогоднi! I вiн вiдвернувся, i вийшов вiд фараона.
I сказали раби фараона до нього: Аж доки цей буде нам пасткою? Вiдпусти цих людей, i нехай вони7

служать Господевi, Боговi своєму. Чи ти ще не знаєш, що знищений Єгипет? I повернено Мойсея8

та Аарона до фараона, а вiн їм сказав: Iдiть, служiть Господевi, Боговi вашому. Хто та хто пiде? I9

вiдповiв Мойсей: Ми пiдемо з молоддю нашою та з старими нашими, з синами нашими та з дочками
нашими, з дрiбною нашою худобою та з великою нашою худобою пiдемо, бо в нас свято Господнє.
А вiн вiдказав: Нехай буде так Господь iз вами, як я вiдпущу вас i дiтей ваших!... Та глядiть, бо10

щось лихе перед вами. Тож нехай iдуть самi чоловiки, та й служiть Господевi, бо того ви бажаєте. I11

вигнано їх вiд лиця фараонового. I сказав Господь до Мойсея: Простягни свою руку на єгипетську12

землю сараною, i нехай вона найде на єгипетський край, i нехай поїсть усю земну траву, усе, що
град позалишав. I простяг Мойсей свою палицю на єгипетську землю, i Господь навiв схiднiй вi-13

тер на землю, цiлий день той i цiлу нiч. Настав ранок, i схiднiй вiтер нанiс сарани! I найшла сарана14

на всю єгипетську землю, i залягла в усiм єгипетськiм краї, дуже багато! Перед нею не було такої
сарани, як вона, i по нiй не буде такої! I покрила вона поверхню всiєї землi, i потемнiла земля! I15

поїла вона всю земну траву та ввесь плiд дерева, що град позоставив. I не зосталось нiякої зеленi
анi на деревi, анi на польовiй рослинностi в усiм єгипетськiм краї! I поспiшив фараон покликати16

Мойсея та Аарона, та й сказав: Згрiшив я Господевi, Боговi вашому, та вам! А тепер пробач же17

мiй грiх тiльки цього разу, i помолiться до Господа, вашого Бога, i нехай тiльки вiдверне вiд мене
цю смерть! I вiн вийшов вiд фараона й молився до Господа. I повернув Господь захiднiй дуже18, 19

сильний вiтер назад, i вiн понiс сарану, та й укинув її до Червоного моря. Не позосталась жодна
сарана в усiм єгипетськiм краї. Та Господь учинив запеклим фараонове серце, i вiн знов не вiд-20

пустив Iзраїлевих синiв. I сказав Господь до Мойсея: Простягни свою руку до Неба, i станеться21

темрява на єгипетськiй землi, i нехай буде темрява, щоб вiдчули її. I простяг Мойсей свою руку до22

неба, i сталася густа темрява по всiй єгипетськiй землi три днi. Не бачили один одного, i нiхто не23

вставав з свого мiсця три днi! А Iзраїлевим синам було свiтло в їхнiх садибах. I покликав фараон24

Мойсея, та й сказав: Iдiть, служiть Господевi! Тiльки дрiбна ваша худоба та ваша худоба велика
нехай позостанеться. Також дiтвора ваша нехай iде з вами! Та Мойсей вiдказав: Дай в нашi руки25

також жертви та цiлопалення, i ми спорядимо жертву Господевi, Боговi нашому. I також худоба26

наша пiде з нами, не зостанеться анi копита, бо з нього ми вiзьмемо на служення Господевi, Боговi
нашому. Бо ми не знаємо, поки прибудемо туди, чим будемо служити Господевi. I вчинив запеклим27

Господь фараонове серце, i вiн не хотiв вiдпустити їх. I сказав йому фараон: Iди вiд мене! Стережи-28

ся, щоб ти не бачив бiльше лиця мого, бо того дня, коли побачиш лице моє, ти помреш! А Мойсей29

вiдказав: Так сказав ти... Я бiльш уже не побачу лиця твого!
I сказав Господь до Мойсея: Ще одну поразу наведу Я на фараона й на Єгипет. Потому вiн вiд-11

пустить вас iзвiдси. А коли вiн буде вiдпускати вас, то зовсiм вас вижене звiдси! Скажи ж у вуха2

народу, i нехай позичить кожен вiд свого ближнього, а кожна вiд своєї ближньої посуд срiбний
та посуд золотий, I дав Господь милiсть тому народовi в очах Єгипту. Також i цей муж, Мойсей,3

був дуже великий в єгипетськiм краї в очах фараонових рабiв та в очах того народу. I промовив4

Мойсей: Так сказав Господь! Коло пiвночi Я вийду посеред Єгипту. I помре кожен перворiдний5

єгипетської землi вiд перворiдного фараона, що сидить на своїм престолi, до перворiдного невiль-
ницi, що за жорнами, i все перворiдне з худоби. I здiйметься великий зойк по всiй єгипетськiй6

землi, що такого, як вiн, не бувало, i такого, як вiн, бiльш не буде. А в усiх синiв Iзраїлевих вiд7

людини й аж до худоби навiть пес не висуне язика свого, щоб ви знали, що вiддiлює Господь мiж
Єгиптом i мiж Iзраїлем. I зiйдуть усi оцi раби твої до мене, i поклоняться менi, кажучи: Вийди ти8

та ввесь народ, що слухає тебе. По цьому я вийду. I вiн вийшов вiд фараона, розпалений гнiвом. I9

сказав Господь до Мойсея: Не послухав вас фараон, щоб могли помножитись чуда Мої в єгипет-
ськiм краї. А Мойсей та Аарон учинили всi оцi чуда перед лицем фараоновим. Та зробив запеклим10

Господь фараонове серце, i вiн не вiдпустив Iзраїлевих синiв iз своєї землi.
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I сказав Господь до Мойсея й до Аарона в єгипетськiм краї, говорячи: Оцей мiсяць для вас 12, 2

початок мiсяцiв. Вiн вам перший мiж мiсяцями року. Скажiть усiй iзраїльськiй громадi, говоря- 3

чи: У десятий день цього мiсяця нехай вiзьмуть собi кожен ягня за домом батькiв, ягня на дiм. А 4

коли буде той дiм замалий, щоб з’їсти ягня, то нехай вiзьме вiн i найближчий до його дому сусiд
його за числом душ. Кожен згiдно з їдою своєю полiчиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без 5

вади, самець, однорiчне. Вiзьмiть його з овечок та з кiз. I нехай буде воно для вас пильноване аж 6

до чотирнадцятого дня цього мiсяця. I заколе його цiлий збiр Iзраїлевої громади на смерканнi. I 7

нехай вiзьмуть тiєї крови, i нехай покроплять на обидва боковi одвiрки, i на одвiрок верхнiй у тих
домах, що будуть їсти його в них. I нехай їдять тiєї ночi те м’ясо, спечене на огнi, та опрiсноки. Не- 8

хай їдять його на гiрких травах. Не їжте з нього сирового та вареного, звареного в водi, бо до їди 9

тiльки спечене на огнi, голова його з голiнками його та з нутром його. I не лишайте з нього нiчого 10

до ранку, а полишене з нього до ранку спалiть на огнi. А їсти його будете так: стегна вашi пiдпере- 11

занi, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руцi вашiй, i будете ви їсти його в поспiху. Пасха
це для Господа! I перейду Я тiєї ночi в єгипетськiм краї, i повбиваю в єгипетськiй землi кожного 12

перворiдного вiд людини аж до скотини. А над усiма єгипетськими богами вчиню Я суд. Я Господь!
I буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, i побачу ту кров, i обмину вас. I не буде мiж вами 13

згубної порази, коли Я вбиватиму в єгипетськiм краї. I стане той день для вас пам’яткою, i будете 14

святкувати його, як свято для Господа на всi роди вашi! Як постанову вiчну будете святкувати його!
Сiм днiв будете їсти опрiсноки. Але першого дня зробите, щоб не було квашеного в ваших домах, 15

бо кожен, хто їстиме квашене, вiд дня першого аж до дня сьомого, то буде витята душа та з Iзраїля.
А першого дня будуть у вас священнi збори, i сьомого дня священнi збори. Жодна праця не буде 16

робитися в них, тiльки що їсти кожнiй душi, те єдине робитимете ви. I ви будете додержувати опрi- 17

снокiв, бо саме того дня Я вивiв вiйська вашi з єгипетського краю. I будете додержувати того дня
в ваших родах, як постанови вiчної. Першого мiсяця, чотирнадцятого дня мiсяця будете їсти опрi- 18

сноки аж до вечора дня двадцять першого того ж мiсяця. Сiм день квашене не буде знаходитися 19

в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене, то буде витята душа та з Iзраїльської громади, чи то
серед приходькiв, чи то тих, хто народився у краї. Жодного квашеного не будете їсти в усiх ваших 20

оселях, будете їсти опрiсноки! I покликав Мойсей усiх старших Iзраїлевих, та й промовив до них: 21

Спровадьте й вiзьмiть собi дрiбну худобину за родинами вашими, i заколiть пасху. I вiзьмiть в’яз- 22

ку iсопу й умочiть у кров, що в посудинi, i доторкнiться горiшнього одвiрка й двох одвiркiв бiчних
кров’ю, що в посудинi. А ви, нiхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку! I перейде Господь 23

ударити Єгипет, i побачить ту кров на одвiрку горiшнiм i на двох одвiрках бiчних, i обмине Господь
тi дверi, i не дасть згубниковi ввiйти до ваших домiв, щоб ударити. А ви будете дотримувати цю 24

рiч, як постанови для себе й для синiв своїх аж навiки. I станеться, коли ви ввiйдете до того Краю, 25

що дасть вам Господь, як Вiн обiцяв був, то ви будете додержувати цiєї служби. I станеться коли 26

запитають вас вашi сини: Що то за служба ваша? то вiдкажете: Це жертва Пасха для Господа, що 27

обминув був доми Iзраїлевих синiв в Єгиптi, коли побивав Єгипет, а доми нашi зберiг. I схилився
народ, i вклонивсь до землi. I пiшли й учинили сини Iзраїля, як наказав був Господь Мойсеєвi та 28

Аароновi, так учинили вони. I сталося в половинi ночi, i вдарив Господь в єгипетськiм краї ко- 29

жного перворiдного, вiд перворiдного фараона, що сидить на своїм престолi, аж до перворiдного
полоненого, що у в’язничному домi, i кожного перворiдного худоби. I встав фараон уночi, вiн та 30

всi раби його, та ввесь Єгипет. I знявся великий зойк в Єгиптi, бо не було дому, щоб не було там
померлого!... I покликав фараон Мойсея та Аарона вночi, та й сказав: Устаньте, вийдiть з-посеред 31

народу мого, i ви, i сини Iзраїлевi. I йдiть, служiть Господевi, як ви казали! I дрiбну вашу худобу, i 32

худобу вашу велику вiзьмiть, як ви казали, та й iдiть. I поблагословiть i мене! I квапили єгиптяни 33

народ той, щоб спiшно вiдпустити їх iз краю, бо казали: Усi ми помремо! I понiс той народ тiсто 34

своє, поки воно вкисло, дiжки свої, зав’язанi в їхнi одежi, на плечах своїх. I Iзраїлевi сини вчинили 35

за словом Мойсеєвим, i позичили вiд єгиптян посуд срiбний i посуд золотий та шати. А Господь 36

дав милiсть тому народовi в очах Єгипту, i вони позичили i забрали здобич вiд Єгипту. I вирушили 37

Iзраїлевi сини з Рамесесу до Суккоту, близько шости сот тисяч чоловiка пiхоти, крiм дiтей, а та- 38

кож багато рiзного люду пiднялися з ними, i дрiбна худоба й велика худоба, маєток дуже великий.
I пекли вони те тiсто, що винесли з Єгипту, на прiснi коржi, бо не вкисло воно, бо вони були вигнанi 39

з Єгипту, i не могли баритися, а поживи на дорогу не приготовили собi. А перебування Iзраїлевих 40
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синiв, що сидiли в Єгиптi, чотириста рокiв i тридцять рокiв. I сталося в кiнцi чотирьохсот рокiв41

i тридцяти рокiв, i сталося саме того дня, вийшли всi Господнi вiйська з єгипетського краю. Це42

нiч сторожi для Господа, бо Вiн вивiв їх з єгипетського краю. Ця сама нiч сторожа для Господа
всiм синам Iзраїля на їхнi поколiння. I сказав Господь до Мойсея й до Аарона: Це постанова про43

Пасху: жоден чужинець не буде їсти її. А кожен раб людський куплений за срiбло, коли обрiжеш44

його, тодi вiн буде їсти її. Приходько та наймит не буде їсти її. В самому домi буде вона їстися, не45, 46

винесеш iз дому назовнi того м’яса, а костей його не зламаєте. Уся громада Iзраїлева буде справ-47

ляти її. А коли буде мешкати з тобою приходько, i схоче справляти Пасху Господевi, то нехай буде48

обрiзаний в нього кожен чоловiчої статi, а тодi вiн приступить справляти її, i вiн буде, як народже-
ний в Краї. А кожен необрiзаний не буде їсти її. Один закон буде для тубiльця й для приходька,49

що мешкає серед вас. I вчинили всi Iзраїлевi сини, як наказав був Господь Мойсеєвi та Аароновi,50

так учинили вони. I сталося того саме дня, вивiв Господь Iзраїлевих синiв з єгипетського краю за51

їхнiми вiддiлами.
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Посвяти Менi кожного перворiдного, що розкриває13, 2

всяку утробу серед Iзраїлевих синiв, серед людини й серед худоби, для Мене воно! I сказав Мойсей3

до народу: Пам’ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту, iз дому рабства! Бо силою руки Господь
вивiв вас iзвiдти; i не будете їсти квашеного. Ви виходите сьогоднi, у мiсяцi авiвi. I станеться, коли4, 5

Господь уведе тебе до краю ханаанеянина, i хiттеянина, й амореянина, i хiввеянина, й євусеянина,
що про нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобi Край, який тече молоком та медом, то
ти будеш служити ту службу того мiсяця. Сiм день будеш їсти опрiсноки, а дня сьомого свято для6

Господа! Опрiсноки будуть їстися сiм тих день, i не побачиться в тебе квашене, i не побачиться в7

тебе квашене в усiм Краї твоїм! I оповiси синовi своєму того дня, говорячи: Це для того, що вчинив8

менi Господь, коли я виходив iз Єгипту. I буде тобi це за знака на руцi твоїй, i за пам’ятку мiж очима9

твоїми, щоб Господнiй Закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивiв тебе iз Єгипту. I10

будеш додержуватися цiєї постанови в означенiм часi її з року в рiк. I станеться, коли введе тебе11

Господь до землi ханаанеянина, як присяг був тобi та батькам твоїм, i дасть її тобi, то вiддiлиш12

усе, що розкриває утробу, для Господа, i все перворiдне худоби, що буде в тебе, самцi для Господа!
А кожного вiслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою; а коли не викупиш, то зламай йому13

шию. I кожного перворiдного людського серед синiв твоїх викупиш. I станеться, коли взавтра14

запитає тебе син твiй, говорячи: Що то? то вiдповiси йому: Силою Своєї руки вивiв нас Господь iз
Єгипту, iз дому рабства. I сталося, коли фараон учинив запеклим своє серце, щоб не вiдпустити15

нас, то Господь повбивав усiх перворiдних в єгипетськiм краї, вiд перворiдного людського й аж
до перворiдного худоби. Тому то я приношу в жертву Господевi все чоловiчої статi, що розкриває
утробу, а кожного перворiдного синiв своїх викупляю. I станеться це за знака на руцi твоїй, i за16

пов’язку помiж очима твоїми, бо силою Своєї руки вивiв нас Господь iз Єгипту. I сталося, коли17

фараон вiдпустив був той народ, то Бог не повiв їх дорогою землi филистимської, хоч була близька
вона. Бо Бог сказав: Щоб не пожалкував той народ, коли вiн побачить вiйну, i не вернувся до
Єгипту. I повiв Бог той народ окружною дорогою пустинi аж до Червоного моря. I вийшли Iзраїлевi18

сини з єгипетського краю узброєнi. А Мойсей забрав iз собою костi Йосипа, бо присягою той19

закляв був Iзраїлевих синiв, кажучи: Напевно згадає Бог вас, i ви винесете з собою костi мої звiдси.
I вони рушили з Суккоту, i розтаборилися в Етам, на границi пустинi. А Господь iшов перед ними20, 21

вдень у стовпi хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночi в стовпi огню, щоб свiтити їм, щоб iшли
вдень та вночi. Не вiдступав удень стовп хмари тiєї, а вночi стовп огню з-перед обличчя народу!22

I говорив Господь до Мойсея, кажучи: Скажи Iзраїлевим синам, i нехай вони повернуть, i не-14, 2

хай отаборяться перед Пi-Гахiротом, мiж Мiгдолом i мiж морем, перед Баал-Цефоном. Навпроти
нього отаборитесь над морем. I скаже фараон про Iзраїлевих синiв: заблудились вони в землi цiй,3

замкнено пустиню для них. I вчиню запеклим фараонове серце, i вiн буде гнатися за вами, а Я про-4

славлюся через фараона та через вiйсько його. I пiзнають єгиптяни, що Я Господь! I вони вчинили
так. I повiдомлено царя єгипетського, що втiк той народ. I змiнилося серце фараона та рабiв його5

до того народу, i сказали вони: Що це ми зробили, що вiдпустили Iзраїля вiд роботи нам? I запрiг6

вiн свою колесницю, i забрав народ свiй з собою. I взяв вiн шiсть сотень добiрних колесниць, i всi7

колесницi Єгипту, i трiйкових над усiма ними. I Господь учинив запеклим серце фараона, єгипет-8

ського царя, i вiн погнався за Iзраїлевими синами. Але Iзраїлевi сини виходили сильною рукою! I9
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гналися єгиптяни за ними, уся кiннота, колесницi фараоновi, i комонники його та вiйсько його, i до-
гнали їх, як вони отаборилися були над морем, пiд Пi-Гахiротом, перед Баал-Цефоном. А фараон 10

наближався. I звели Iзраїлевi сини свої очi, аж ось єгиптяни женуться за ними! I дуже злякались
вони... I кликали Iзраїлевi сини до Господа, а Мойсеєвi дорiкали: Чи через те, що не було гробiв 11

в Єгиптi, ти забрав нас умирати в пустинi? Що це вчинив ти нам, щоб вивести нас iз Єгипту? Чи 12

це не те саме ми говорили до тебе в Єгиптi, кажучи: Позостав нас, i нехай ми робимо Єгиптовi! Бо
лiпше нам рабство Єгиптовi, анiж помирати нам у пустинi! I сказав Мойсей до народу: Не бiйтеся! 13

Стiйте, i побачите спасiння Господа, що вчинить вам сьогоднi. Бо єгиптян, яких бачите сьогоднi,
бiльше не побачите їх уже повiки! Господь буде воювати за вас, а ви мовчiть! I промовив Господь 14, 15

до Мойсея: Що ти до Мене кличеш? Говори до синiв Iзраїлевих, нехай рушають! А ти пiдiйми свою 16

палицю, i простягни руку свою на море, i розiтни його, i нехай увiйдуть Iзраїлевi сини в середину
моря, на суходiл. А Я, ось Я вчиню запеклим серце єгиптянам, i вони ввiйдуть за ними. I буду Я 17

прославлений через фараона, i через усе його вiйсько, i через колесницi, його, i через комонникiв
його. I пiзнають єгиптяни, що Я Господь, коли буду Я прославлений через фараона, i через коле- 18

сницi його, i через комонникiв його! I рушив Ангол Божий, що йшов перед Iзраїльським табором, 19

i пiшов за ними; i рушив стовп хмари перед ними, i став за ними, i ввiйшов вiн у середину мiж табiр 20

Єгипту й мiж табiр Iзраїлiв. I була та хмара i темрява для Єгипту, а нiч розсвiтлив вiн для Iзраїля.
I не зближався один до одного цiлу нiч. I простяг Мойсей руку свою на море, i Господь гнав море 21

сильним схiднiм вiтром цiлу нiч, i зробив море суходолом, i розступилася вода. I ввiйшли Iзраїлевi 22

сини в середину моря, як на суходiл, а море було для них муром iз правицi їхньої та з лiвицi їхньої.
А єгиптяни гналися, i ввiйшли за ними всi фараоновi конi й колесницi його, та його комонники до 23

середини моря. I сталося за ранньої сторожi, i поглянув Господь на єгипетський табiр у стовпi 24

огня й хмари, та й привiв у замiшання єгипетський табiр. I поскидав колеса з колесниць його, i 25

вчинив, що йому було тяжко ходити. I єгиптяни сказали: Утiкаймо вiд iзраїльтян, бо Господь воює
за них з Єгиптом! I промовив Господь до Мойсея: Простягни свою руку на море, i нехай вернеться 26

вода на єгиптян, на їхнi колесницi й на комонникiв їхнiх. I простяг Мойсей руку свою на море, i 27

море вернулося, коли настав ранок, до сили своєї, а єгиптяни втiкали навпроти нього. I кинув Го-
сподь єгиптян у середину моря! I вернулась вода, i позакривала колесницi та комонникiв усьому 28

фараоновому вiйськовi, що ввiйшло за ними в море. Анi жоден iз них не зостався! А Iзраїлевi сини 29

йшли суходолом у серединi моря, а море було для них муром iз правицi їхньої та з лiвицi їхньої. I 30

визволив Господь того дня Iзраїля з єгипетської руки. I бачив Iзраїль мертвих єгиптян на березi мо-
ря. I побачив Iзраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгиптi, i став боятися той народ Господа! 31

I ввiрував вiн у Господа, та в Мойсея, раба Його.
Тодi заспiвав Мойсей та Iзраїлевi сини оцю пiсню Господевi, та й проказали, говорячи: Я бу- 15

ду спiвать Господевi, бо дiйсно звеличився Вiн, коня й верхiвця його кинув до моря! Моя сила 2

та пiсня Господь, i Вiн став на спасiння менi! Це мiй Бог, i прославлю Його, Вiн Бог батька мого,
i звеличу Його! Господь Муж вiйни, Єгова Йому Ймення! Колесницi фараоновi й вiйсько йо- 3, 4

го вкинув у море, а вибiр його трiйкових у Червоному морi затоплений. Безоднi їх позакривали, 5

зiйшли до глибин, як той камiнь! Права рука Твоя, Господи, вславлена силою, правиця Твоя тро- 6

щить ворога, Господи! А Своєю безмiрною величчю Ти розбиваєш Своїх заколотникiв, посилаєш 7

палючий Свiй гнiв, вiн їх поїдає, немов ту солому! А подувом нiздер Твоїх вода скупчилась, вир 8

спинився, немов та стiна, потоки загусли були в серцi моря! Нахвалявся був ворог: Поженусь до- 9

жену! Попаюю здобичу, душа моя сповниться ними! Меча свого вихоплю я, i понищить рука моя
їх! Та дмухнув Ти був духом Своїм i закрило їх море: вони потопились в бурхливiй водi, немов 10

оливо! Хто подiбний Тобi серед богiв, о Господи? Хто подiбний Тобi, Препрославлений святiстю? 11

Ти в славi грiзний, Чудотворче! Простягнув Ти правицю Свою i земля їх поглинула! Милосер- 12, 13

дям Своїм вiв народ, якого Ти визволив, Своєю Ти силою ввiв у мешкання Своєї святинi! Почули 14

народи i тремтiли, обгорнула тривога мешканцiв землi филистимської! Старшини едомськi тодi 15

побентежились, моавських вельмож обгорнуло тремтiння, розпливлися усi ханаанцi! Напали на 16

них страх та жах, через велич рамена Твойого замовкли, як камiнь, аж поки перейде народ Твiй, о
Господи, аж поки перейде народ, що його Ти набув! Ти їх уведеш, i їх посадиш на гору спадку Тво- 17

го, на мiсцi, яке вчинив, Господи, житлом Своїм, до Святинi Господньої, що поставили руки Твої,
i Господь зацарює навiки вiкiв! Бо коли ввiйшов був до моря кiнь фараона з колесницею його та 18, 19
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з його комонниками, то Господь повернув на них води морськi, а Iзраїлевi сини пiшли суходолом у
серединi моря. I взяла бубна пророчиця Марiям, сестра Ааронова, а за нею повиходили всi жiнки20

з бубнами та з танцями. I вiдповiла їм Марiям: Спiвайте для Господа, бо дiйсно звеличився Вiн,21

коня й верхiвця його кинув до моря! I повiв Мойсей Iзраїля вiд Червоного моря, i вийшли вони до22

пустинi Шур. I йшли вони три днi в пустинi, i не знаходили води. I прийшли вони до Мари, i не23

могли пити води з Мари, бо гiрка вона. Тому названо ймення їй: Мара. I став народ ремствувати24

на Мойсея, говорячи: Що ми будемо пити? I вiн кликав до Господа! I показав йому Господь де-25

рево, i вiн кинув його до води, i стала вода та солодка! Там Вiн дав йому постанову та право, i там
його випробував. I сказав Вiн: Коли дiйсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога твого, i будеш26

робити слушне в очах Його, i будеш слухатися заповiдей Його, i будеш виконувати всi постанови
Його, то всю хворобу, що Я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо Я Господь, Лiкар твiй!
I прийшли вони до Єлiму, а там дванадцять водних джерел та сiмдесят пальм. I вони отаборилися27

там над водою.
I рушили вони з Єлiму, i вся громада Iзраїлевих синiв прибула до пустинi Сiн, що мiж Єлiмом та16

мiж Сiнаєм, п’ятнадцятого дня другого мiсяця по виходi їх з єгипетського краю. I стала ремству-2

вати вся громада Iзраїлевих синiв на Мойсея та на Аарона в пустинi. I говорили їм Iзраїлевi сини:3

Коли б ми були повмирали вiд Господньої руки в єгипетськiм краї, як ми сидiли над горшком м’яса,
як ми їли хлiба досить! Бо ви вивели нас до цiєї пустинi, щоб поморити голодом увесь цей збiр...
I промовив Господь до Мойсея: Ось Я спускатиму вам дощем хлiб iз неба, а народ виходитиме й4

щоденно збиратиме, скiльки треба на день, щоб випробувати його, чи буде вiн ходити в Моєму За-
конi, чи нi. А настане шостий день, то приготують, що принесуть, i буде подвiйне супроти того,5

що збирають день-у-день. I сказали Мойсей та Аарон до всiх Iзраїлевих синiв: Настане вечiр i6

ви довiдаєтеся, що Господь вивiв вас iз єгипетського краю. А настане ранок, то побачите славу7

Господню, бо Вiн почув вашi ремствування на Господа. А ми що, що ви ремствуєте на нас? I ска-8

зав Мойсей: Довiдаєтесь, як увечорi Господь дасть вам м’яса на їжу, а рано хлiба на насичення, бо
почув Господь ремствування вашi, що ви ремствуєте на Нього. А ми що? Не на нас ремствування
ваше, а на Господа! I сказав Мойсей до Аарона: Скажи всiй громадi Iзраїлевих синiв: Наблизьтеся9

перед лице Господа, бо Вiн почув вашi ремствування! I сталося, коли говорив Аарон до всiєї гро-10

мади Iзраїлевих синiв, то обернулися вони до пустинi, аж ось слава Господня показалася в хмарi!
I промовив Господь до Мойсея, говорячи: Я почув ремствування Iзраїлевих синiв. Промовляй до11, 12

них, кажучи: Пiд вечiр будете їсти м’ясо, а рано насититесь хлiбом, i познаєте, що Я Господь, Бог
ваш! I сталося ввечорi, i знялися перепелицi, i покрили табiр. А рано була верства роси навколо13

табору. I пiднялася верства тiєї роси, аж ось на поверхнi пустинi щось дрiбне, вузькувате, дрiбне,14

немов паморозь на землi. I побачили Iзраїлевi сини, та й казали один до одного: Ман гу?, бо не15

знали, що то. А Мойсей вiдказав їм: Це той хлiб, що дав вам Господь на їжу. Це те, що про нього16

Господь наказав: Збирайте з нього кожен у мiру їди своєї, гомер на голову, за числом ваших душ:
вiзьмiть кожен для того, хто в наметi його. I зробили так Iзраїлевi сини, i назбирали хто бiльше, а17

хто менше. I змiряли вони гомером, i не мав зайвого той, хто зiбрав бiльше, а хто зiбрав менше, не18

мав нестачi, зiбрали кожен у мiру своєї їди! I сказав до них Мойсей: Нехай нiхто не лишає з нього19

до ранку! Та не послухали вони Мойсея, i дехто позоставляли з нього до ранку, а воно зачервивiло,20

i стало смердюче. I розгнiвався на них Мойсей! I збирали його щоранку, кожен у мiру своєї їди. А21

розгрiвалося сонце i воно розтавало. I сталося шостого дня, поназбирували вони хлiба подвiйно,22

два гомери на одного. I посходилися всi начальники громади, i розповiли Мойсеєвi. А вiн сказав23

до них: Це те, що говорив Господь: Повний спокiй, субота свята для Господа взавтра. Що будете
пекти печiть, а що будете варити варiть, а все позостале покладiть собi на сховок до ранку. I по-24

клали його аж до ранку, як Мойсей наказав, i не засмердiлось воно, i черви не було в нiм. I сказав25

Мойсей: Їжте його сьогоднi, бо сьогоднi субота для Господа. Сьогоднi не знайдете його на полi.
Шiсть день будете збирати його, а дня сьомого субота: не буде в нiй того. I сталося сьомого дня,26, 27

повиходили були з народу збирати, та не знайшли. I сказав Господь до Мойсея: Аж доки ви будете28

вiдмовлятися виконувати заповiдi Мої та закони Мої? Побачте, Господь дав вам суботу, тому Вiн29

дає вам шостого дня хлiба двох днiв. Сидiть кожен у себе, нехай сьомого дня не виходить нiхто з
свого мiсця! I сьомого дня народ вiдпочивав. I назвав Iзраїлiв дiм iм’я тому: манна. Вона була, як30, 31

корiяндрове насiння, бiла, а смак її, як тiсто в меду. I сказав Мойсей: Оце те, що наказав Господь:32
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Наповни нею гомер на сховок для ваших поколiнь, щоб бачили той хлiб, яким Я годував вас на
пустинi, коли Я виводив вас iз єгипетського краю. I сказав Мойсей до Аарона: Вiзьми одну по- 33

судину, i поклади туди повний гомер манни, i постав її перед Господнiм лицем на сховок для ваших
поколiнь. I як наказав Бог Мойсею, так поставив її Аарон перед ковчегом свiдоцтва на сховок. 34

А Iзраїлевi сини їли ту манну сорок лiт, аж до прибуття їх до краю заселеного, їли манну аж до 35

приходу їх до границi ханаанського Краю. А гомер вiн десята частина ефи. 36

I рушила вся громада Iзраїлевих синiв iз пустинi Сiн на походи свої з наказу Господнього, i ота- 17
борилася в Рефiдiмi. I не було води пити народовi. I сварився народ iз Мойсеєм, i казали вони: 2

Дайте нам води, i ми будемо пити! А Мойсей їм сказав: Чого ви сваритеся зо мною? Нащо випро-
бовуєте Господа? I народ був там спраглий води. I ремствував народ на Мойсея й говорив: Нащо 3

це ти випровадив нас iз Єгипту? Щоб повбивати спраглого мене та синiв моїх, та отари мої? I кли- 4

кав Мойсей до Господа, кажучи: Що я вчиню цьому народовi? Ще трохи, i вони вкаменують мене!
I сказав Господь до Мойсея: Перейдися перед народом, i вiзьми з собою декого з старших Iзраїле- 5

вих, а палицю, що нею ти вдарив був Рiчку, вiзьми в свою руку, та й iди! Ось Я стану перед лицем 6

твоїм там, на скелi в Хоривi, а ти вдариш у скелю, i вийде iз неї вода, i буде пити народ! I зробив
Мойсей так на очах старших Iзраїлевих. I назвав вiн iм’я того мiсця: Масса та Мерива через ко- 7

лотнечу Iзраїлевих синiв i через випробування ними Господа, коли казали: Чи є Господь серед нас,
чи нема? I прибув Амалик, i воював з Iзраїлем у Рефiдiмi. I сказав Мойсей до Iсуса: Вибери нам 8, 9

людей, i вийди воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхiв’ї гори, а Божа палиця буде в моїй руцi.
I зробив Iсус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли 10

на верхiв’я гори. I сталося, коли Мойсей пiдiймав свої руки, то перемагав Iзраїль, а коли руки його 11

опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєвi стали тяжкi. I взяли вони каменя, i поклали 12

пiд ним. I сiв вiн на ньому, а Аарон та Хур пiдтримували руки йому, один iз цього боку, а один iз
того. I були його руки сталi аж до заходу сонця. I перемiг Iсус Амалика й народ його вiстрям ме- 13

ча. I сказав Господь до Мойсея: Напиши це на пам’ятку в книзi, i поклади до вух Iсусових, що 14

докраю зiтру Я пам’ять Амаликову з-пiд неба. I збудував Мойсей жертiвника, i назвав iм’я йому: 15

Єгова-Нiссi. I проказав вiн: Бо рука на Господньому прапорi: Господевi вiйна з Амаликом iз роду 16

в рiд!
I почув Їтро, жрець мiдiянський, Мойсеїв тесть, усе, що зробив був Бог для Мойсея та для Свого 18

народу Iзраїлевого, що вивiв Господь Iзраїля з Єгипту. I взяв Їтро, Мойсеїв тесть, жiнку Мойсеєву 2

Цiппору, по вiдiсланнi її, та обох синiв її, що ймення одному Гершом, бо сказав був: Я став при- 3

ходьком у чужому краї, а ймення другому Елiезер, бо Бог мого батька був менi помiччю, i визволив 4

мене вiд фараонового меча. I прибув Їтро, тесть Мойсеїв, i сини його та жiнка його до Мойсея в 5

пустиню, де вiн отаборився там бiля Божої гори. I сказав вiн до Мойсея: Я, тесть твiй Їтро, при- 6

ходжу до тебе, i жiнка твоя, i обидва сини її з нею. I вийшов Мойсей навпроти свого тестя, та й 7

уклонився до землi, i поцiлував його. I питали вони один одного про мир, i ввiйшли до намету. I 8

оповiв Мойсей своєму тестевi про все, що зробив був Господь фараоновi та Єгиптовi через Iзраїля,
про всi тi труднощi, якi вiн спiткав був по дорозi, та Господь визволив їх. I тiшився Їтро всiм тим 9

добром, що вчинив Господь для Iзраїля, що визволив його з єгипетської руки. I промовив Їтро: 10

Благословенний Господь, що визволив вас з єгипетської руки та з руки фараонової, що визволив
народ з-пiд руки єгипетської. Тепер я знаю, що Господь бiльший за всiх богiв, бо зробив це за те, 11

що єгиптяни вихвалялись над ними. I взяв Їтро, Мойсеїв тесть, цiлопалення та жертви для Бога. 12

I прийшов Аарон та всi старшi Iзраїлевi їсти хлiб з Мойсеєвим тестем перед Божим обличчям. I 13

сталося назавтра, i сiв Мойсей судити народ, а народ стояв навколо Мойсея вiд ранку аж до вечо-
ра. I побачив тесть Мойсеїв усе, що вiн робить народовi, та й сказав: Що це за рiч, що ти робиш 14

народовi? Для чого ти сидиш сам один, а ввесь народ стоїть навколо вiд ранку аж до вечора? А 15

Мойсей вiдказав своєму тестевi: Бо народ приходить до мене питатися суду Бога. Бо як мають 16

вони справу, то приходять до мене, i я суджу помiж тим i тим, та оголошую постанови Божi та за-
кони Його. I сказав тесть Мойсеїв до нього: Недобра ця рiч, що ти чиниш. Справдi стомишся i 17, 18

ти, i народ той, що з тобою, бо ця справа тяжча за тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один! Тепер 19

послухай мого слова, пораджу тобi, i буде Бог iз тобою! Стiй за народ перед Богом, i принось спра-
ви до Бога. I ти остережеш їх за постанови та за закони, i об’явиш їм ту путь, якою вони пiдуть, i 20
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те дiло, яке вони зроблять. А ти наздриш зо всього народу мужiв здiбних, богобоязливих, мужiв21

справедливих, що ненавидять зиск, i настановиш їх над ними тисяцькими, сотниками, п’ятдесятни-
ками та десятниками. I будуть вони судити народ кожного часу. I станеться, кожну велику справу22

вони принесуть до тебе, а кожну малу справу розсудять самi. Полегши собi, i нехай вони несуть
тягар iз тобою. Коли ти зробиш цю рiч, а Бог тобi накаже, то ти втримаєшся, а також увесь народ23

цей прийде на своє мiсце в мирi. I послухався Мойсей голосу тестя свого, i зробив усе, що той24

був сказав. I вибрав Мойсей здiбних мужiв зо всього Iзраїля, i настановив їх начальниками над25

народом, тисяцькими, сотниками, п’ятдесятниками та десятниками. I судили вони народ кожного26

часу. Справу трудну приносили Мойсеєвi, а кожну малу справу судили самi. I вiдпустив Мойсей27

тестя свого, i вiн пiшов собi до краю свого.
Третього мiсяця по виходi Iзраїлевих синiв iз єгипетського краю, того дня прибули вони на Сi-19

найську пустиню. I рушили вони з Рефiдiму, i ввiйшли до Сiнайської пустинi, та й отаборилися в2

пустинi. I отаборився там Iзраїль навпроти гори. А Мойсей увiйшов до Бога. I кликнув до нього3

Господь iз гори, говорячи: Скажеш отак дому Якова, i звiстиш синам Iзраїля: Ви бачили, що Я4

зробив був Єгиптовi, i носив вас на крилах орлиних, i привiв вас до Себе. А тепер, коли справдi5

послухаєте Мого голосу, i будете дотримувати заповiту Мого, то станете Менi власнiстю бiльше
всiх народiв, бо вся земля то Моя! А ви станете Менi царством священикiв та народом святим.6

Оце тi речi, що про них будеш казати Iзраїлевим синам. I прибув Мойсей, i покликав старших на-7

роднiх, та й виложив перед ними всi тi слова, що Господь наказав був йому. I вiдповiв увесь народ8

разом, та й сказав: Усе, що Господь говорив, зробимо! А Мойсей донiс слова народу до Господа. I9

промовив Господь до Мойсея: Ось Я до тебе прийду в густiй хмарi, щоб чув народ, коли Я говори-
тиму з тобою, i щоб повiрив i тобi навiки! I переповiв Мойсей слова народу до Господа. I промовив10

Господь до Мойсея: Iди до людей, i освяти їх сьогоднi та взавтра, i нехай вони виперуть одiж свою.
I нехай вони будуть готовi на третiй день, бо третього дня зiйде Господь на гору Сiнай на очах усього11

народу. I обведеш границею народ довкола, говорячи: Стережiться сходити на гору й доторкува-12

тися до краю її. Кожен, хто доторкнеться до гори, буде конче забитий! Нехай не доторкнеться до13

неї рука, бо буде конче вкаменований, або буде справдi застрiлений, чи то худобина, чи то людина,
не буде жити вона. Як сурма засурмить протяжливо, вони вийдуть на гору. I зiйшов Мойсей з го-14

ри до народу, i освятив народ, а вони випрали одежу свою. I вiн сказав до народу: Будьте готовi15

на третiй день; не входьте до жiнок. I сталося третього дня, коли ранок настав, i знялися громи16

та блискавки, i густа хмара над горою та сильний голос сурми! I затремтiв увесь народ, що був у
таборi... I вивiв Мойсей народ iз табору назустрiч Боговi, i вони стали пiд горою. А гора Сiнай17, 18

уся вона димувала через те, що Господь зiйшов на неї в огнi! I пiднявся дим її, немов дим вапнярки,
i сильно затремтiла вся гора... I розлiгся голос сурми, i вiн сильно все могутнiв: Мойсей говорить,19

а Бог вiдповiдає йому голосно... I зiйшов Господь на гору Сiнай, на верхiв’я гори. I покликав Го-20

сподь Мойсея на верхiв’я гори. I вийшов Мойсей. I промовив Господь до Мойсея: Зiйди, остережи21

народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато з нього загине. А також священики, що22

будуть пiдходити до Господа, нехай перше освятяться, щоб Господь їх не повбивав. I сказав Мой-23

сей до Господа: Не зможе народ вийти на гору Сiнай, бо Ти засвiдчив мiж нами, говорячи: Обведи
границею цю гору, i освяти її. I промовив до нього Господь: Iди, зiйди, а потiм вийди ти й Аарон з24

тобою, а священики й народ нехай не рвуться до Господа, щоб Я не повбивав їх. I зiйшов Мойсей25

до народу, i сказав їм це все.
I Бог промовляв всi слова оцi, кажучи: Я Господь, Бог твiй, що вивiв тебе з єгипетського краю20, 2

з дому рабства. Хай не буде тобi iнших богiв передо Мною! Не роби собi рiзьби i всякої подоби з3, 4

того, що на небi вгорi, i що на землi долi, i що в водi пiд землею. Не вклоняйся їм i не служи їм, бо5

Я Господь, Бог твiй, Бог заздрiсний, що карає за провину батькiв на синах, на третiх i на четвер-
тих поколiннях тих, хто ненавидить Мене, i що чинить милiсть тисячам поколiнь тих, хто любить6

Мене, i хто держиться Моїх заповiдей. Не призивай Iмення Господа, Бога твого, надаремно, бо7

не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно. Пам’ятай день суботнiй, щоб8

святити його! Шiсть день працюй i роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога9, 10

твого: не роби жодної працi ти й син твiй, та дочка твоя, раб твiй та невiльниця твоя, i худоба твоя, i
приходько твiй, що в брамах твоїх. Бо шiсть день творив Господь небо та землю, море та все, що в11

них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботнiй i освятив його. Шануй свого12
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батька та матiр свою, щоб довгi були твої днi на землi, яку Господь, Бог твiй, дає тобi! Не вбивай! 13

Не чини перелюбу! Не кради! Не свiдкуй неправдиво на свого ближнього! Не жадай дому бли- 14, 15, 16, 17

жнього свого, не жадай жони ближнього свого, анi раба його, анi невiльницi його, анi вола його,
анi осла його, анi всього, що ближнього твого! I ввесь народ бачив та чув громи та полум’я, i голос 18

сурми, i гору димлячу. I побачив народ, i всi тремтiли та й поставали здалека. I сказали вони до 19

Мойсея: Говори з нами ти, i ми послухаємо, а нехай не говорить iз нами Бог, щоб ми не повмирали.
I промовив Мойсей до народу: Не бiйтеся, бо Бог прибув для випробування вас, i щоб страх Його 20

був на ваших обличчях, щоб ви не грiшили. I став народ здалека, а Мойсей пiдiйшов до мороку, де 21

був Бог. I промовив Господь до Мойсея: Отак скажеш до Iзраїлевих синiв: Ви бачили, що Я гово- 22

рив з вами з небес. Не будете робити при Менi богiв iз срiбла, i богiв iз золота не будете робити 23

собi. Ти зробиш для Мене жертiвника з землi, i будеш приносити на ньому свої цiлопалення й свої 24

мирнi жертви, i дрiбну худобу свою, i велику худобу свою. На кожному мiсцi, де Я згадаю Ймення
Своє, Я до тебе прийду й поблагословлю тебе. А коли зробиш Менi жертiвника з каменiв, то не 25

будеш будувати його з обтесаних, бо ти пiдносив би над ним знаряддя своє, i занечистив би його. I 26

не будеш входити до Мого жертiвника ступенями, щоб не була вiдкрита при ньому твоя нагота.
А оце закони, що ти викладеш перед ними: Коли купиш єврейського раба, нехай вiн працює 21, 2

шiсть рокiв, а сьомого нехай вийде дармо на волю. Якщо прийде вiн сам один, нехай сам один i 3

вийде; коли вiн має жiнку, то з ним вийде й жiнка його. Якщо пан його дасть йому жiнку, i вона 4

породить йому синiв або дочок, та жiнка та дiти її нехай будуть для пана її, а вiн нехай вийде сам
один. А якщо раб той щиро скаже: Полюбив я пана свого, жiнку свою та дiтей своїх, не вийду на 5

волю, то нехай його пан приведе його до суддiв, i пiдведе його до дверей або до бiчних одвiркiв, 6

та й проколе пан його вухо йому шилом, i вiн буде робити йому повiки! А коли хто продасть дочку 7

свою на невiльницю, не вийде вона, як виходять раби. Якщо вона невгодна в очах свого пана, який 8

призначив був її собi, то нехай позволить її викупити. Не вiльно йому продати її до народу чужого,
коли зрадить її. А якщо призначить її для сина свого, то зробить їй за правом дочок. Якщо вiзьме 9, 10

собi iншу, то не зменшить поживи їй, одежi їй i подружнього пожиття їй. А коли вiн цих трьох 11

речей не робитиме їй, то вона вийде дармо, без окупу. Хто вдарить людину, i вона вмре, той конче 12

буде забитий. А хто не чатував, а Бог пiдвiв кого в його руку, то дам тобi мiсце, куди той утече. 13

А коли хто буде замишляти на ближнього свого, щоб забити його з хитрiстю, вiзьмеш його вiд 14

жертiвника Мого на смерть. А хто вдарить батька свого чи матiр свою, той конче буде забитий. 15

А хто вкраде людину i продасть її, або буде вона знайдена в руках його, той конче буде забитий. I 16, 17

хто проклинає батька свого чи свою матiр, той конче буде забитий. А коли будуть сваритися люди, 18

i вдарить один одного каменем або кулаком, i той не вмре, а зляже на постелю, якщо встане й буде 19

проходжуватися надворi з опертям своїм, то буде оправданий той, хто вдарив, тiльки нехай дасть
за прогаяння часу його та справдi вилiкує. А коли хто вдарить раба свого або невiльницю свою 20

києм, а той помре пiд рукою його, то конче буде покараний той. Тiльки якщо той переживе день 21

або два днi, то не буде покараний, бо вiн його грошi. А коли будуть битися люди, i вдарять вагiтну 22

жiнку, i скине вона дитину, а iншого нещастя не станеться, то конче буде покараний, як покладе
на нього чоловiк тiєї жiнки, i вiн дасть за присудом суддiв. А якщо станеться нещастя, то даси 23

душу за душу, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, опарення за опарення, рану за 24, 25

рану, синяка за синяка. А коли хто вдарить в око раба свого, або в око невiльницi своєї, i знищить 26

його, той на волю вiдпустить його за око його. А якщо виб’є зуба раба свого, або зуба невiльницi 27

своєї, той на волю вiдпустить того за зуба його. А коли вiл ударить чоловiка або жiнку, а той умре, 28

конче буде вкаменований той вiл, i м’ясо його не буде їджене, а власник того вола невинний. А 29

якщо вiл був битливим i вчора, i третього дня, i було те засвiдчене у власника його, а той його
не пильнував, i заб’є той вiл чоловiка або жiнку, буде вiн укаменований, а також власник буде
забитий. Якщо на нього буде накладений викуп, то дасть викупа за душу свою, скiльки буде на 30

нього накладене. Або вдарить вiл сина, або вдарить дочку, буде зроблено йому за цим законом. 31

Коли вдарить той вiл раба або невiльницю, то власник дасть пановi того тридцять шеклiв срiбла, 32

а вiл той буде вкаменований. А коли хто розкриє яму, або викопає яму й не закриє її, i впаде 33

туди вiл або осел, власник ями вiдшкодує, верне грошi власниковi його, а загинуле буде йому. А 34, 35

коли чийсь вiл ударить вола його ближнього, i згине той, то продадуть вола живого, а грошi за
нього подiлять пополовинi, i також загинулого подiлять пополовинi. А коли буде вiдоме, що вiл 36
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був битливим i вчора й третього дня, а власник його не пильнував його, то конче нехай вiдшкодує
вола за того вола, а забитий буде йому.

Коли хто вкраде вола або овечку, i зарiже його або продасть його, то вiдшкодує п’ять штук ве-22
ликої худоби за вола того, а чотири дрiбної худоби за ту овечку. Коли злодiй буде зловлений в2

пiдкопi, i буде побитий так, що помре, то нема провини крови на тому, хто побив. Але як засвiтило3

сонце над ним, то є на ньому провина крови. Злодiй конче вiдшкодує, а якщо вiн нiчого не має,
то буде проданий за свою крадiжку. Якщо та крадiжка справдi буде знайдена в руцi його живою,4

вiд вола аж до осла, до ягняти, то нехай вiдшкодує удвоє. Коли хто випасе поле або виноградни-5

ка, i пустить свою худобу й буде випасати на чужому полi, вiдшкодує найлiпшим iз поля свого й
найлiпшим iз свого виноградника. Коли вийде огонь i попаде на тернину, i буде спалена скирта,6

або збiжжя стояче, або поле, конче вiдшкодує той, хто запалив пожежу. Коли хто дасть своєму7

ближньому срiбло або посуд на збереження, а воно буде вкрадене з дому того чоловiка, якщо буде
знайдений злодiй, нехай вiдшкодує вдвоє. Якщо ж злодiй не буде знайдений, то власник дому буде8

приведений до суддiв, на присягу, що не простягав своєї руки на працю свого ближнього. У ко-9

жнiй справi провини, про вола, про осла, про овечку, про одiж, про все згублене, про яке хто скаже,
що це його, нехай справа обох прийде до суддi. Кого суддя визнає за винного, той вiдшкодує вдвоє
своєму ближньому. Коли хто дасть своєму ближньому на збереження осла, або вола, або овечку,10

чи яку iншу худобину, а вона згине, або буде скалiчена, або буде заграбована, i нiхто того не бачив,
присяга Господня нехай буде мiж обома, що вiн не простяг своєї руки на власнiсть свого ближньо-11

го, а власник її нехай забере, а позваний не буде вiдшкодувати. А якщо справдi буде вкрадена вiд12

нього, то нехай вiдшкодує власниковi її. Якщо дiйсно буде розшарпана вона, нехай принесе її як13

свiдоцтво, а за розшарпане вiн не вiдшкодує. А коли хто позичить вiд свого ближнього худобину, а14

вона буде скалiчена або згине, а власник її не був iз нею, то конче вiдшкодує; якщо ж її власник був15

iз нею, не вiдшкодує. А якщо худобина була найнята, то пiде та шкода в заплату її. А коли хто пiд-16

мовить дiвчину, яка не заручена, i ляже з нею, то нехай дасть їй вiно, i вiзьме її собi за жiнку. Якщо17

батько її справдi вiдмовить вiддати її йому, нехай вiдважить срiбла згiдно з вiном дiвочим. Чарiв-18

ницi не зоставиш при життi. Кожен, хто зляжеться з худобиною, конче буде забитий. Кожен, хто19, 20

приносить жертву богам, крiм Бога Одного, пiдпадає закляттю. А приходька не будеш утискати21

та гнобити його, бо й ви були приходьками в єгипетськiм краї. Жодної вдови та сироти не будеш22

гнобити; якщо ж ти справдi гнобитимеш їх, то коли вони, кличучи, кликатимуть до Мене, то конче23

почую їхнiй зойк, i розпалиться гнiв Мiй, i повбиваю вас мечем, i стануть жiнки вашi вдовами, а24

дiти вашi сиротами. Якщо позичиш грошi народовi Моєму, бiдному, що з тобою, то не будь йому,25

як суворий позичальник, не покладеш на нього лихви. Якщо дiйсно вiзьмеш у заставу одежу бли-26

жнього свого, то вернеш її йому до заходу сонця, бо вона єдине накриття його, вона одiж на тiло27

його; на чому вiн буде лежати? I станеться, коли буде вiн кликати до Мене, то почую, бо Я милосер-
дний. Бога не будеш лихословити, а начальника в народi твоїм не будеш проклинати. Не будеш28, 29

спiзнюватися, щодо жертов, iз щедрiстю збiжжя та з плинами твоїми. Перворiдного з синiв своїх
даси Менi. Так зробиш воловi своєму, i дрiбнiй худобi своїй: сiм день буде вона з своєю матiр’ю, а30

восьмого дня даси її Менi. I ви будете Менi святими людьми, i не будете їсти м’яса, розшарпаного31

в полi, псовi кинете його!
Не будеш розносити неправдивих поголосок. Не покладеш руки своєї з несправедливим, щоб23

бути свiдком неправди. Не будеш з бiльшiстю, щоб чинити зло. I не будеш висловлюватися про2

позов, прихиляючись до бiльшости, щоб перегнути правду. I не будеш потурати вбогому в його3

позовi. Коли стрiнеш вола свого ворога або осла його, що заблудив, то конче повернеш його йому.4

Коли побачиш осла свого ворога, що лежить пiд тягарем своїм, то не загаїшся помогти йому, конче5

поможеш разом iз ним. Не перегинай суду на бiк вбогого свого в його позовi. Вiд неправдивої6, 7

справи вiддалишся, а чистого й справедливого не забий, бо Я не всправедливлю несправедливого.
А хабара не вiзьмеш, бо хабар ослiплює зрячих i викривляє слова справедливих. А приходька не8, 9

будеш тиснути, бож ви познали душу приходька, бо самi були приходьками в єгипетськiм краї. I10

шiсть лiт будеш сiяти землю свою, i будеш збирати її врожай, а сьомого опустиш її та полишиш11

її, i будуть їсти вбогi народу твого, а позостале по них буде їсти польова звiрина. Так само зробиш
для виноградника твого, i для оливки твоєї. Шiсть день будеш робити дiла свої, а сьомого дня12

спочинеш, щоб вiдпочив вiл твiй, i осел твiй, i щоб вiдiдхнув син невiльницi твоєї й приходько. I13
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все, що Я сказав вам, будете виконувати. А ймення iнших богiв не згадаєте, не буде почуте воно на
устах твоїх. Три рази на рiк будеш святкувати Менi. Будеш дотримувати свято Опрiснокiв; сiм 14, 15

день будеш їсти опрiсноки, як наказав тобi, окресленого часу мiсяця авiва, бо в нiм ти був вийшов
з Єгипту. I не будете являтися перед лицем Моїм з порожнiми руками. I свято жнив первоплоду 16

працi твоєї, що сiєш на полi. I свято збирання при закiнченнi року, коли ти збираєш з поля працю
свою. Три рази на рiк буде являтися ввесь чоловiчий рiд твiй перед лицем Владики Господа. Не 17, 18

будеш приносити крови жертви Моєї на квашенiм, а лiй Моєї святкової жертви не буде ночувати
аж до ранку. Початки первоплоду твоєї землi принесеш до дому Господа, Бога твого. Не будеш 19

варити ягняти в молоцi його матерi. Ось Я посилаю Ангола перед лицем твоїм, щоб вiн охороняв 20

у дорозi тебе, i щоб провадив тебе до того мiсця, яке Я приготовив. Стережися перед лицем Йо- 21

го, i слухайся Його голосу! Не протився Йому, бо Вiн не пробачить вашого грiха, бо Iм’я Моє в
Ньому. Коли ж справдi послухаєш ти його голосу, i вчиниш усе, що говорю, то Я буду ворогувати 22

проти ворогiв твоїх, i буду гнобити твоїх гнобителiв. Бо Мiй Ангол ходитиме перед лицем твоїм, i 23

запровадить тебе до амореянина, i хiттеянина,i перiззеянина, i ханаанеянина, хiввеянина, i євусея-
нина, а Я знищу його. Не будеш вклонятися їхнiм богам, i служити їм не будеш, i не будеш чинити 24

за вчинками їх, бо конче порозбиваєш i конче поламаєш їхнi стовпи для богiв. I будеш служити 25

ти Господевi, Боговi своєму, i Вiн поблагословить твiй хлiб та воду твою, i з-посеред тебе усуне
хворобу. У твоїм Краї не буде такої, що скидає плода, анi неплiдної. Число твоїх днiв Я доповню. 26

Свiй страх пошлю перед лицем твоїм, i приведу в замiшання ввесь цей народ, що ти ввiйдеш мiж 27

нього. I всiх ворогiв твоїх оберну до тебе потилицею. I пошлю шершня перед тобою, i вiн виже- 28

не перед тобою хiввеянина, ханаанеянина та хiттеянина. Не вижену їх перед тобою в однiм роцi, 29

щоб не став той Край спустошеним, i не розмножилася на тебе польова звiрина. Помалу Я буду 30

їх виганяти перед тобою, аж поки ти розродишся, i посядеш цей Край. I покладу границю твою 31

вiд моря Червоного й аж до моря Филистимського, i вiд пустинi аж до Рiчки, бо дам в вашу руку
мешканцiв цього Краю, i ти виженеш їх перед собою. Не складай умови з ними та з їхнiми богами. 32

Не будуть сидiти вони в твоїм Краї, щоб не ввести тебе в грiх супроти Мене, коли будеш служити 33

їхнiм богам, бо це буде пастка тобi!
А до Мойсея сказав Вiн: Вийди до Господа ти й Аарон, Надав та Авiгу, та сiмдесят iз Iзраїлевих 24

старших, i вклонiться здалека. А Мойсей нехай пiдiйде до Господа сам, а вони не пiдiйдуть. А на- 2

род з ним не вийде. I прибув Мойсей, та й оповiв народовi всi Господнi слова та всi закони. I ввесь 3

народ вiдповiв одноголосно, та й сказали: Усе, про що говорив Господь, зробимо! I написав Мой- 4

сей всi Господнi слова. I встав вiн рано вранцi, та й збудував жертiвника пiд горою, та дванадцять
кам’яних стовпiв для дванадцяти Iзраїлевих племен. I послав вiн юнакiв, синiв Iзраїлевих, i вони 5

зложили цiлопалення, i принесли жертви, мирнi жертви для Господа, бички. I взяв Мойсей поло- 6

вину крови, i вилив до мiдниць, а другу половину тiєї крови вилив на жертiвника. I взяв вiн книгу 7

заповiту, та й вiдчитав вголос народовi. А вони сказали: Усе, що говорив Господь, зробимо й послу-
хаємо! I взяв Мойсей тiєї крови, i покропив на народ, та й сказав: Оце кров заповiту, що Господь 8

уклав iз вами про всi оцi речi! I вийшов Мойсей й Аарон, Надав та Авiгу, та сiмдесят Iзраїлевих 9

старших, i вони споглядали на Iзраїлевого Бога, а пiд ногами Його нiби зроблене з сапфiрової 10

плити, i немов саме небо, щодо ясности. I вiн не простяг Своєї руки на достойних iз синiв Iзраїля. 11

I вони споглядали на Бога, i їли й пили. I промовив Господь до Мойсея: Вийди до Мене на гору, i 12

будь там. I дам тобi кам’янi таблицi, i закона та заповiдь, що Я написав для навчання їх. I встав 13

Мойсей та Iсус, слуга його, i вийшов Мойсей на Божу гору. А до старших сказав вiн: Сидiть нам 14

на цiм мiсцi, аж поки ми вернемось до вас! А ось Аарон та Хур будуть iз вами. Хто матиме справу,
нехай прийде до них. I вийшов Мойсей на гору, а хмара закрила гору. I слава Господня спочивала 15, 16

на горi Сiнай, а хмара закривала її шiсть день. А сьомого дня Вiн кликнув до Мойсея з середини
хмари. А вид Господньої слави як огонь, що пожирає на верхiв’ї гори, на очах Iзраїлевих синiв. I 17, 18

ввiйшов Мойсей у середину хмари, i вийшов на гору. I Мойсей пробував на горi сорок день та сорок
ночей.

А Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, i нехай вони вi- 25, 2

зьмуть для Мене приношення. Вiд кожного мужа, що дасть добровiльно його серце, вiзьмете при-
ношення для Мене. А оце те приношення, що вiзьмете вiд них: золото, i срiбло, i мiдь, i блакить, 3, 4
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i пурпур, i червень, i вiссон, i козина вовна, i шкурки баранячi, начервоно пофарбованi, i шкурки5

тахашевi, i дерево акацiй, олива на освiтлення, пахощi до оливи намащення, i пахощi для кадила,6

i камiння онiксове, i камiння на оправу до ефоду й до нагрудника. I нехай збудують Менi святиню,7, 8

i перебуватиму серед них. Як усе, що Я покажу тобi будову скинiї та будову речей її, i так зробите.9

I зроблять вони ковчега з акацiйного дерева, два лiктi й пiв довжина його, i лiкоть i пiв ширина його,10

i лiкоть i пiв вишина його. I пообкладаєш його щирим золотом зсередини та iззовнi. I зробиш вiнця11

золотого навколо над ним. I виллєш для нього чотири золотi каблучки, i даси на чотирьох кутах12

його, двi каблучки на одному боцi його, i двi каблучки на другому боцi його. I поробиш держаки з13

акацiйного дерева, i пообкладаєш їх золотом. I повсовуєш цi держаки в каблучки на боках ковче-14

гу, щоб ними носити ковчега. В ковчегових каблучках будуть цi держаки; не вiдступлять вони вiд15

нього. I покладеш до ковчегу те свiдоцтво, що Я тобi дам. I зробиш вiко зо щирого золота, два16, 17

лiктi й пiв довжина його, i лiкоть i пiв ширина його. I зробиш два золотi херувими, роботою кутою18

зробиш їх з обох кiнцiв вiка. I зроби одного херувима з кiнця звiдси, а одного херувима з кiнця19

звiдти. Вiд того вiка поробите тих херувимiв на обох кiнцях його. I будуть тi херувими простягати20

крила догори, i затiнювати своїми крильми над вiком, а їхнi обличчя одне до одного; до вiка будуть
обличчя тих херувимiв. I покладеш те вiко згори на ковчега, а до цього ковчега покладеш свiдо-21

цтво, яке Я тобi дам. I Я буду тобi вiдкриватися там, i буду говорити з тобою з-над вiка з-посеред22

обох херувимiв, що над ковчегом свiдоцтва, про все, що розповiм тобi для синiв Iзраїлевих. I зро-23

биш стола з акацiйного дерева, два лiктi довжина його, i лiкоть ширина його, i лiкоть i пiв вишина
його. I пообкладаєш його щирим золотом, i зробиш вiнця золотого для нього навколо. I лиштву24, 25

зробиш для нього в долоню навколо, i зробиш вiнця золотого навколо, для лиштви його. I зробиш26

для нього чотири каблучки iз золота, та й даси цi каблучки на чотирьох кiнцях, що при його чоти-
рьох нiжках. Навпроти лиштви будуть цi каблучки, на вкладання для держакiв, щоб носити стола.27

I поробиш тi держаки з акацiйного дерева, i пообкладаєш їх золотом, i на них будуть носити сто-28

ла. I поробиш миски його, i кадильницi його, i чашi його та кухлi його, щоб ними лити, зо щирого29

золота їх ти поробиш. А на столi покладеш хлiб показний, що завжди перед Моїм лицем. I зро-30, 31

биш свiчника зо щирого золота, роботою кутою нехай буде зроблено цього свiчника. Стовп його, i
рамена його, келихи його, гудзi його й квiтки його будуть iз нього. I шiсть рамен виходитимуть iз32

бокiв його, три раменi свiчника з одного боку його, i три раменi свiчника з другого боку його. Три33

келихи мигдалоподiбнi в однiм раменi, гудзь i квiтка, i три мигдалоподiбнi келихи в раменi другiм,
гудзь i квiтка. Так на шости раменах, що виходять iз свiчника. А на стовпi свiчника чотири келихи34

мигдалоподiбнi, гудзi його та квiтки його. I гудзь пiд двома раменами з нього, i гудзь пiд iншими35

двома раменами з нього, i гудзь пiд третiми двома раменами з нього, у шости рамен, що виходять
iз свiчника. Їхнi гудзi та їхнi рамена нехай будуть iз нього. Увесь вiн одне куття щирого золота.36

I зробиш сiм лямпадок до нього, i нехай засвiтять його лямпадки, i нехай вiн свiтить на передню37

сторону його. А його щипчики та його лопатки на вугiль щире золото. З таланту щирого золота38, 39

зробиш його та ввесь цей посуд. I дивись, i зроби за тим зразком, що тобi показувано на горi.40

А скинiю зробиш iз десяти покривал iз суканого вiссону, i блакитi, i пурпуру та з червенi. Хе-26
рувими мистецькою роботою зробиш ти їх. Довжина одного покривала двадцять i вiсiм лiктiв, а2

ширина одного покривала чотири лiктi. Усiм покривалам мiра одна. П’ять покривал буде поспи-3

наних одне до одного, i п’ять покривал iнших буде поспинаних одне до одного. I поробиш блакитнi4

петельки на краю одного покривала з кiнця в спинаннi. I так само зробиш на краю кiнцевого по-
кривала в спинаннi другiм. П’ятдесят петельок поробиш у покривалi однiм, i п’ятдесят петельок5

поробиш на кiнцi покривала, що в другiм спинаннi. Тi петельки протилеглi одна до однiєї. I зробиш6

п’ятдесят золотих гачкiв, i поспинаєш тi покривала одне до одного тими гачками, i буде одна скинiя.
I проробиш покривала з вовни козиної на намета над внутрiшньою скинiєю, зробиш їх одинадцять7

покривал. Довжина одного покривала тридцять лiктiв, а ширина одного покривала чотири лiктi.8

Одинадцятьом покривалам мiра одна. I поспинаєш п’ять покривал осiбно, i шiсть покривал осi-9

бно, а шосте покривало складеш удвоє напередi намету. I поробиш п’ятдесят петельок на краю10

одного покривала, кiнцевого в спинаннi, i п’ятдесят петельок на краю покривала другого спинання.
I зробиш п’ятдесят мiдяних гачкiв, i повсовуєш тi гачки в петельки i поспинаєш намета, i буде вiн11

один. А те, що звисає, лишок в наметових покривалах, половина залишку покривала, буде звисати12

ззаду скинiї. I лiкоть iз цього, i лiкоть iз того боку в залишку в довжинi наметового покривала буде13
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звiшений на боки скинiї з цього й з того боку на покриття її. I зробиш накриття для скинiї, бара- 14

нячi начервоно пофарбованi шкурки, i накриття зверху з тахашевих шкурок. I поробиш для скинiї 15

стоячi дошки з акацiйного дерева. Десять лiктiв довжина дошки, i лiкоть i пiвлiктя ширина однiєї 16

дошки. В однiй дошцi двi ручки, сполученi одна до однiєї. Так зробиш усiм дошкам скинiйним. I 17, 18

поробиш дошки для скинiї, двадцять дощок на бiк пiвденний, на полудень. I сорок срiбних пiдстав 19

поробиш пiд тими двадцятьма дошками, двi пiдставi пiд однiєю дошкою для двох ручок її, i двi пiд-
ставi пiд дошкою другою для двох ручок її. А для другого боку скинiї, в сторону пiвночi двадцять 20

дощок. I для них сорок срiбних пiдстав, двi пiдставi пiд одну дошку, i двi пiдставi пiд дошку дру- 21

гу. А для заднього боку скинiї на захiд зробиш шiсть дощок. I двi дошки зробиш для кутiв скинiї 22, 23

на заднього бока. I нехай вони будуть поєднанi здолу, i нехай разом будуть поєднанi на верху її 24

до однiєї каблучки. Так нехай буде для обох них; нехай вони будуть для обох кутiв. I буде вiсiм 25

дощок, а їхнi пiдстави зо срiбла, шiстнадцять пiдстав: двi пiдставi пiд одну дошку, i двi пiд дошку
другу. I зробиш засуви з акацiйного дерева, п’ять для дощок одного боку скинiї, i п’ять засувiв 26, 27

для дощок другого боку скинiї, i п’ять засувiв для дощок заднього боку на захiд. А середнiй засув 28

посерединi дощок буде засувати вiд кiнця до кiнця. А цi дошки пообкладаєш золотом, а каблучки 29

їхнi, на вкладання для засувiв, поробиш iз золота; i цi засуви пообкладаєш золотом. I поставиш 30

скинiю згiдно з приписами, як тобi показано на горi. I зробиш завiсу з блакитi, i пурпуру, i чер- 31

венi та з суканого вiссону. Мистецькою роботою зробити її з херувимами. I повiсь її на чотирьох 32

акацiйних стовпах, пообкладаних золотом, гаки їх золотi, на чотирьох срiбних пiдставах. I повiсь 33

ту завiсу пiд гачками, i внесеш туди за завiсу ковчега свiдоцтва. I ця завiса буде вiддiляти вам мiж
святинею й мiж Святеє Святих! I покладеш те вiко на ковчега свiдоцтва в Святому Святих. I по- 34, 35

ставиш стола назовнi завiси, а свiчника навпроти столу на боцi скинiї на пiвдень, а стола поставиш
на боцi пiвночi. I зробиш заслону входу скинiї з блакитi, i пурпуру, i червенi та з суканого вiссону, 36

робота гаптiвника. I зробиш для заслони п’ять акацiйних стовпiв, i пообкладаєш їх золотом; гаки 37

їх золото; i виллєш для них п’ять мiдяних пiдстав.
I зробиш жертiвника з акацiйного дерева, п’ять лiктiв довжина, i п’ять лiктiв ширина; квадра- 27

товий нехай буде той жертiвник, а вишина його три лiктi. I поробиш роги його на чотирьох кутах 2

його, iз нього нехай будуть роги його. I пообкладаєш його мiддю. I поробиш горшки на зсипування 3

попелу з нього, i лопатки його, i кропильницi його, i видельця його, i його лопатки на вугiль. Для
всього посуду його будеш уживати мiдi. I зробиш для нього мiдяну мережу роботою сiтки, а над 4

мережею зробиш чотири мiдянi каблучки на чотирьох кiнцях його. I покладеш її здолу пiд лиштву 5

жертiвника, i буде та мережа аж до половини жертiвника. I поробиш держаки для жертiвника, 6

держаки з акацiйного дерева, i пообкладаєш їх мiддю. I буде всунено держаки його в каблучки; 7

i будуть тi держаки на двох боках жертiвника при ношеннi його. Порожнявим усерединi зробиш 8

його з дощок. Як показано було тобi на горi, так нехай зроблять. I зробиш скинiйне подвiр’я. На 9

пiвденну сторону, на полудень запони для подвiр’я, суканий вiссон; довжина першiй сторонi сто
лiткiв. А стовпiв для нього двадцять, а їхнiх пiдстав iз мiдi двадцять. Гаки тих стовпiв та обручi 10

їхнi срiбло. I так само на сторону пiвночi вдовжину запони: довжина сто лiктiв; а стовпiв для ньо- 11

го двадцять, а пiдстав для них двадцять, iз мiдi. Гаки тих стовпiв та обручi їхнi срiбло. А ширина 12

подвiр’я в сторону заходу: запони п’ятдесят лiктiв, а для них стовпiв десять, а їхнiх пiдстав десять.
А ширина подвiр’я в сторону переду, сходу, п’ятдесят лiктiв. I на п’ятнадцять лiктiв запони для 13, 14

боку; стовпiв для них три, i пiдстав для них три. А для боку другого п’ятнадцять лiктiв запони; 15

стовпiв для них три, i пiдстав для них три. А для брами подвiр’я заслона на двадцять лiктiв iз бла- 16

китi, i пурпуру, i червенi та з суканого вiссону, робота гаптiвника. Для них стовпiв чотири, i пiдстав
їхнiх чотири. Усi стовпи подвiр’я поспинанi навколо срiблом; їхнi гаки срiбло, а пiдстави їхнi мiдь. 17

Довжина подвiр’я сто лiктiв, а ширина скрiзь п’ятдесят, а вишина п’ять лiктiв. Запони з сукано- 18

го вiссону, а пiдстави стовпiв мiдь. Усi речi скинiї для всякої служби в нiй, усi кiлки її й усi кiлки 19

подвiр’я мiдь. I ти накажеш Iзраїлевим синам, i нехай вони приносять тобi оливу з оливок, чисту, 20

товчену, для освiтлення, щоб завжди горiла лямпада. У скинiї заповiту назовнi завiси, що на свi- 21

доцтвi, приготує її на запалення Аарон та сини його вiд вечора аж до ранку перед лицем Господнiм.
Це вiчна постанова їхнiм родам вiд Iзраїлевих синiв!

А ти вiзьми до себе брата свого Аарона та синiв його з ним, з-помiж Iзраїлевих синiв, щоб вiн 28
був священиком для Мене, Аарона, Надава, i Авiгу, Елеазара та Iтамара, синiв Ааронових. I зро- 2
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биш священнi шати для брата свого Аарона на славу й красу. I ти скажеш усiм мудросердим, що3

Я наповнив їх духом мудрости, i вони зроблять Аароновi шати для посвячення його, щоб був свя-
щеником для Мене. А оце тi шати, що вони зроблять: нагрудник, i ефод, i верхню шату, i хiтон4

плетений, завiй i пояс. I зробиш священнi шати для брата свого Аарона та для синiв його, щоб
вiн був священиком для Мене. I вiзьмуть вони золота, i блакитi, i пурпуру, i червенi та вiссону, i5, 6

зроблять ефода з золота, блакитi, i пурпуру, i червенi та з вiссону суканого, робота мистця. Два7

злученi нараменники будуть у нього при обох кiнцях його, i буде вiн сполучений. А пояс мисте-8

цький його ефоду, що на нiм, тiєї ж роботи, нехай буде з нього, з золота, блакитi, i пурпуру, i червенi
та з суканого вiссону. I вiзьмеш два онiксовi каменi, та й вирiзьбиш на них iмена Iзраїлевих синiв,9

шiсть iз їхнiх iмен на каменi однiм, а ймення шости позосталих на каменi другiм, за їхнiм народжен-10

ням. Роботою рiзьбаря каменя, рiзьбою печатки вирiзьбиш на тих обох каменях iмена Iзраїлевих11

синiв; оточенi золотими гнiздами зробиш їх. I положиш обидва каменi на нараменниках ефоду,12

каменi пам’яти для Iзраїлевих синiв. I буде носити Аарон їхнi ймення перед Божим лицем на обох
плечах своїх на пам’ять. А гнiзда поробиш iз золота. I два ланцюги зо щирого золота, плетеними13, 14

поробиш їх, роботою шнурiв. I даси тi плетенi ланцюги на гнiзда. I зробиш нагрудника судного,15

роботою мистця, як робота ефоду зробиш його, iз золота, блакитi, i пурпуру, i червенi та з вiссону
суканого зробиш його. Квадратовий нехай буде вiн, зложений удвоє, п’ядь довжина його, i п’ядь16

ширина його. I понасаджуєш на ньому каменеве насадження, чотири ряди каменя. Ряд: рубiн, то-17

паз i смарагд ряд перший. А ряд другий: карбункул, сапфiр i яспiс. А ряд третiй: опаль, агат i18, 19

аметист. А четвертий ряд: хризолiт, i онiкс, i берил, вони будуть вставленi в золото в своїх гнiздах.20

А каменi нехай будуть на ймення дванадцяти Iзраїлевих синiв, на ймення їх; рiзьбою печатки ко-21

жен на ймення його нехай будуть для дванадцяти родiв. I поробиш на нагруднику суканi ланцюги22

плетеною роботою зо щирого золота. I зробиш на нагруднику двi золотi каблучки, i даси цi двi ка-23

блучки на двох кiнцях нагрудника. I даси два золотi шнури на двi тi каблучки до кiнцiв нагрудника.24

А два кiнцi двох шнурiв даси до двох гнiзд, i даси на нараменники ефоду спереду його. I зробиш25, 26

двi золотi каблучки, i покладеш їх на двох кiнцях нагрудника на краї його, що до сторони ефоду,
всередину. I зробиш двi золотi каблучки, та й даси їх на обидва нараменники ефоду здолу, спереду27

його, при сполученнi його, над мистецьким поясом ефоду. I прив’яжуть нагрудника вiд каблучок28

його до каблучок ефоду блакитною ниткою, щоб був на мистецькiм поясi ефоду, i не буде рухатись
нагрудник iз-над ефоду. I буде носити Аарон iмена Iзраїлевих синiв в суднiм нагруднику на серцi29

своїм, як буде входити до святинi, на повсякчасну пам’ять перед Господнiм лицем. I даси до су-30

дного нагрудника урiм та туммiм, i будуть вони на Аароновiм серцi при входi його перед Господнє
лице. I буде завжди носити Аарон суд Iзраїлевих синiв на своїм серцi перед Господнiм обличчям.
I зробиш верхню шату для ефоду, усю блакитну. I нехай буде в серединi її отвiр для голови його;31, 32

край отвору нехай буде навколо роботою ткача, як панцерний отвiр буде їй, щоб їй не дертися. I33

поробиш на подолку її гранатовi яблука з блакитi, i пурпуру та з червенi, на подолку її навколо, i зо-
лотi дзвiнки помiж ними навколо, золотий дзвiнок i гранатове яблуко, золотий дзвiнок i гранатове34

яблуко на подолку тiєї шати навколо. I нехай вона буде на Аароновi для служення, i нехай буде35

чутий голос його при входi його до святинi перед Господнє обличчя, i при виходi його, щоб йому не
померти. I зробиш квiтку зо щирого золота, i вирiзьбиш на нiй, як рiзьба печатки: Святиня для Го-36

спода. I покладеш її на нитцi з блакитi, i нехай вона буде на завої, на передi завою нехай буде вона.37

I нехай буде вона на Аароновiм чолi, i нехай носить Аарон грiх тiєї святощi, що Iзраїлевi сини по-38

святять її для всiх своїх святих дарункiв. I нехай вона буде завжди на його чолi на благоволiння для
них перед Господнiм лицем. I витчеш хiтона з вiссону, i зробиш завоя з вiссону, i зробиш пояса ро-39

ботою гаптяра. I для синiв Ааронових поробиш хiтони, i поробиш їм пояси, i поробиш їм покриття40

голови на славу й красу. I понадягаєш їх на брата свого Аарона та на синiв його з ним. I помажеш41

їх, i рукоположиш їх, i посвятиш їх, i будуть вони священиками Менi. I пороби їм льняну спiдню42

одiж, щоб закрити тiлесну наготу, вiд стегон аж до голiнок нехай будуть вони. I нехай будуть вони43

на Аароновi та на синах його при входi їх до скинiї заповiту, або при приходi їх до жертiвника на
служення в святинi, i не понесуть вони грiха, i не помруть. Це вiчна постанова йому та нащадками
його по ньому!

А оце та рiч, яку ти зробиш їм для посвячення їх, щоб вони були священиками Менi. Вiзьми29
одного бичка молодого та два безваднi барани, i прiсний хлiб, i прiснi калачi, змiшанi з оливою,2
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i прiснi коржi, помазанi оливою, iз лiпшої пшеничної муки поробиш їх. I покладеш їх до одного 3

коша, i принесеш їх у кошi, i того бичка та два тi барани. А Аарона та синiв його приведи до входу 4

скинiї умовлення, i обмиєш їх водою. I вiзьмеш шати та й убереш Аарона в хiтона, i в ефодну шату, 5

i в ефода, i в нагрудника, i опережеш його мистецьким поясом ефоду. I наложиш завоя на його 6

голову, а на завiй даси вiнця святости. I вiзьмеш оливу помазання, i виллєш йому на голову, та 7

й помажеш його. I приведеш синiв його, та й повбираєш їх у хiтони. I попiдперiзуєш їх поясом, 8, 9

Аарона та синiв його, i наложиш їм покриття голови, i буде для них священство на вiчну поста-
нову. I рукоположиш Аарона та синiв його. I приведеш бичка до скинiї заповiту, i покладе Аарон 10

та сини його руки свої на голову того бичка. I зарiжеш того бичка перед Господнiм обличчям при 11

входi до скинiї заповiту. I вiзьмеш крови бичка, i помажеш на рогах жертiвника пальцем своїм, а 12

всю кров виллєш до основи жертiвника. I вiзьмеш увесь лiй, що покриває нутро, i сальника на 13

печiнцi, i обидвi нирки та лiй, що на них, та й спалиш на жертiвнику. А м’ясо бичка, i шкуру його 14

та нечистоти його спалиш в огнi поза табором, це жертва за грiх. I вiзьмеш одного барана, i нехай 15

покладуть Аарон та сини його свої руки на голову того барана. I зарiжеш того барана, i вiзьмеш 16

кров його, та й покропиш жертiвника навколо. А того барана порозтинаєш на куски його, i випо- 17

лощеш нутрощi його та голiнки його, i покладеш на куски його та на голову його. I спалиш усього 18

барана на жертiвнику, це цiлопалення для Господа, пахощi любi, огняна жертва, для Господа вона.
I вiзьмеш другого барана, i покладе Аарон та сини його руки свої на голову того барана. I зарiжеш 19, 20

того барана, i вiзьмеш крови його, та й даси на пипку Ааронового вуха, i на пипку правого вуха
синiв його, i на великий палець правої руки їхньої, i на великий палець їхньої правої ноги. I покро-
пиш ту кров на жертiвника навколо. I вiзьмеш iз крови, що на жертiвнику, i з оливи помазання, та 21

й покропиш на Аарона й на шати його, та на синiв його й на шати синiв його з ним. I освятиться
вiн, i шати його та сини й шати синiв його з ним! I вiзьмеш iз того барана лiй та курдюка, i лiй, що 22

покриває нутрощi, i сальника на печiнцi, й обидвi нирки, i лiй, що на них, i праве стегно, бо це баран
посвячення. I один буханець хлiба, i один хлiбний оливний калач, i один коржик iз коша з прiсним, 23

що перед лицем Господнiм. I покладеш усе те на руку Аарона й на руки синiв його, i поколихаєш 24

його, як колихання перед Господнiм лицем. I вiзьмеш його з їхньої руки, та й спалиш на жертiвнику 25

на цiлопалення, на пахощi любi перед Господнiм лицем, це огняна жертва для Господа. I вiзьмеш 26

грудину з барана посвячення, що Ааронiв, i поколихаєш її, як колихання перед Господнiм лицем, i
це буде твоя частина. I посвятиш грудину колихання та стегно приношення, що були колиханi, i 27

що було принесене з барана рукоположення, з того, що Ааронове, i з того, що синiв його. I буде 28

це Аароновi та синам його на вiчну постанову вiд Iзраїлевих синiв, бо це приношення. I буде воно
приношенням вiд Iзраїлевих синiв i мирних їхнiх жертов, їхнє приношення для Господа. А священ- 29

нi шати, що Аароновi, будуть по ньому синам його на помазання в них i на рукоположення їх. Сiм 30

день носитиме їх той iз синiв його, що буде священиком замiсть нього, що ввiйде до скинiї заповiту
на служення в святинi. I вiзьмеш барана посвячення, i звариш м’ясо його в святiм мiсцi. I буде 31, 32

їсти Аарон та сини його м’ясо того барана, та той хлiб, що в кошi, при входi до скинiї заповiту. I 33

поїдять вони те, чим окуплено їх на рукоположення їх, на посвячення їх. А чужий не буде їсти, бо
святiсть воно! А якщо позостанеться з м’яса посвячення та з того хлiба до ранку, то спалиш позо- 34

стале в огнi, не буде те їджене, бо святiсть воно! I зробиш Аароновi та синам його так, як усе, що Я 35

наказав був тобi. Сiм день будеш посвячувати їх. А бичка, жертву за грiх, будеш споряджати що- 36

денно для окуплення. I будеш очищати жертiвника, коли будеш чинити окуплення його. I помажеш
його на його посвячення. Сiм день будеш складати окупа на жертiвнику й освятиш його, i стане 37

той жертiвник найсвятiшим. Усе, що доторкнеться до жертiвника, освятиться. А оце те, що будеш 38

споряджати на жертiвнику: ягнята, однорiчного вiку, двоє на день завжди. Одне ягня спорядиш 39

уранцi, а друге ягня спорядиш пiд вечiр. I десятину ефи пшеничної муки, мiшаної в товченiй оливi, 40

чверть гiну, i на лиття чверть гiну вина на одне ягня. А ягня друге спорядиш пiд вечiр; як хлiбну 41

жертву ранку й як жертву плинну її спорядиш йому, на пахощi любi, огняна жертва для Господа,
стале цiлопалення для ваших поколiнь при входi до скинiї заповiту перед Господнiм лицем, що буду 42

там вiдкриватися вам, щоб говорити до тебе там. I буду вiдкриватися там Iзраїлевим синам, i це 43

мiсце буде освячене Моєю славою. I освячу скинiю заповiту, i жертiвника, i Аарона та синiв його 44

освячу, щоб вони були священиками Менi. I буду Я спочивати серед Iзраїлевих синiв, i буду їм Бо- 45

гом. I познають вони, що Я Господь, їхнiй Бог, що вивiв їх iз єгипетського краю, щоб перебувати 46
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Менi серед них. Я Господь, їхнiй Бог!
I зробиш жертiвника на кадiння кадила, з акацiйного дерева зробиш його. Лiкоть довжина йо-30, 2

го, i лiкоть ширина його, квадратовий нехай буде вiн, а два лiктi вишина його. З нього виходитимуть
роги його. I пообкладаєш його щирим золотом, дах його та стiни його навколо, та роги його. I зро-3

биш йому вiнця золотого навколо. I двi золотi каблучки зробиш йому пiд вiнця його, на двох боках4

його зробиш, на двох сторонах, i буде це на вкладання для держакiв, щоб ними носити його. I по-5

робиш держаки з акацiйного дерева, i пообкладаєш їх золотом. I поставиш його перед завiсою, що6

над ковчегом свiдоцтва, перед вiком, що на свiдоцтвi, яким Я буду тобi вiдкриватися там. I буде7

Аарон кадити на ньому кадило пахощiв щоранку, коли вiн поправлятиме лямпадки, то буде кадити
його. I при запаленнi лямпадок пiд вечiр вiн буде кадити його. Це постiйне кадило перед Госпо-8

днiм лицем на вашi поколiння! Не запалите на ньому чужого кадила, анi цiлопалення, анi жертви9

хлiбної, i жертви рiдинної не будете лити на ньому. I складе Аарон окупа на роги його, раз у роцi,10

з крови жертви за грiх раз у роцi дня Окуплення складе вiн окупа на нього на вашi поколiння. Це
найсвятiше для Господа! I промовив Господь до Мойсея, говорячи: Коли будеш робити перелiк11, 12

Iзраїлевих синiв за тими, кого повинно лiчити, то дадуть вони кожен викупа за душу свою Господе-
вi при перелiку їх, i не буде мiж ними моровицi при перелiку їх. Оце дасть кожен, що переходить13

на перелiку: половину шекля, на мiру шеклем святинi, двадцять гер той шекель; половина цього
шекля приношення для Господа. Кожен, хто переходить на перелiку, вiд вiку двадцяти лiт i вище,14

дасть приношення для Господа. Багатий не побiльшить, а вбогий не зменшить вiд половини ше-15

кля, даючи приношення Господевi для складання окупу за вашi душi. I вiзьмеш грошi окупу вiд16

Iзраїлевих синiв, та й даси їх на роботу скинiї заповiту. I буде воно Iзраїлевим синам на пам’ять
перед Господнiм обличчям для окуплення за вашi душi. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи:17

I зробиш умивальницю з мiдi, i пiдстава її мiдь, на вмивання. I поставиш її мiж скинiєю заповiту18

й мiж жертiвником, i наллєш туди води. I будуть Аарон та сини його мити з неї свої руки та ноги19

свої. Коли вони входитимуть до скинiї заповiту, то будуть мити в водi, щоб їм не вмерти, або коли20

будуть вiдходити до жертiвника на служення, щоб спалити огняну жертву для Господа. I будуть21

вони вмивати руки свої та ноги свої, щоб їм не вмерти. I буде це для них вiчна постанова, для нього
й для нащадкiв його на їхнi поколiння! I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: А ти вiзьми22, 23

собi найкращих пахощiв: самотечної мiрри п’ять сотень шеклiв, i запашного цинамону половину
його: двiстi й п’ятдесят, i запашної очеретини двiстi й п’ятдесят, i касiї п’ять сотень шеклiв на мiру24

шеклем святинi, та гiн оливкової оливи. I зробиш її миром святого помазання, масть складену, ро-25

бота робiтника масти. Це буде миро святого помазання. I намастиш ним скинiю заповiту, i ковчега26

свiдоцтва, i стола та всi речi його, i свiчника та речi його, i жертiвника кадила, i жертiвника цi-27, 28

лопалення та всi речi його, i вмивальницю та пiдставу її. I освятиш їх, i стануть вони найсвятiшим,29

усе, що доторкнеться до них, освятиться! I помажеш Аарона та синiв його, та посвятиш їх на свя-30

щеннослуження Менi. А до синiв Iзраїлевих будеш говорити, кажучи: Це буде Менi миро святого31

помазання на вашi поколiння. На людське тiло не буде воно лите, i за постановою про нього не32

буде робитися, як воно, святиня воно, воно буде святиня для вас! Кожен, хто сам робитиме масть,33

як воно, i хто дасть iз нього на чужого, той буде витятий iз народу свого. I промовив Господь до34

Мойсея: Вiзьми собi пахощiв: бальзаму, i ониху, i хелбану, пахощiв, та чистого ладану, кожне буде
в рiвнiй частинi. I зробиш з цього кадило, масть, робота робiтника масти, посолене, чисте, святе.35

I зiтреш iз неї надрiбно, i даси з неї перед обличчям свiдоцтва в скинiї заповiту, що Я буду являтися36

тобi там, це буде найсвятiше для вас! А кадило, що зробите, за постановою про нього це зробите37

собi, воно буде тобi святiсть для Господа! Кожен, хто зробить, як воно, щоб нюхати з нього, той38

буде витятий iз народу свого!
I промовив Господь до Мойсея, говорячи: Дивися, Я покликав на iм’я Бецал’їла, сина Урiєвого,31, 2

сина Хура, Юдиного племени, i наповнив його Духом Божим, мудрiстю, i розумуванням, i знанням,3

i здiбнiстю до всякої роботи, на обмислення мистецьке, на роботу в золотi, i в срiблi, i в мiдi, i в4, 5

обробленнi каменя, щоб всаджувати, i в обробленнi дерева, щоб робити в усякiй роботi. I Я ото6

дав iз ним Оголiява, Ахiсамахового сина, Данового племени. А в серце кожного мудросердого Я
дав мудрiсть, i зроблять вони все, що Я наказав був тобi: скинiю заповiту, i ковчега для свiдоцтва,7

i вiко, що на ньому, i всi скинiйнi речi, i стола та речi його, i чистого свiчника та всi речi його,8

i жертiвника кадила, i жертiвника цiлопалення та всi речi його, i вмивальницю та пiдставу її, i9, 10
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шати служебнi, i шати священнi для священика Аарона, i шати синiв його на священнослуження,
i оливу помазання, i запашне кадило для святинi, як усе, що Я наказав був тобi, вони зроблять. 11

I промовив Господь до Мойсея, говорячи: А ти промовляй Iзраїлевим синам, говорячи: Тiльки 12, 13

суботи Мої будете пильнувати, бо це знак помiж Мною та помiж вами для ваших поколiнь, щоб
ви познали, що Я Господь, що освячує вас! I будете пильнувати суботу, бо вона святiсть для вас. 14

Хто опоганить її, той конче буде забитий, бо кожен, хто робить у нiй роботу, то буде стята душа
та з-посеред народiв її! Шiсть день буде робитися праця, а дня сьомого субота вiдпочинку вiд 15

працi, святiсть для Господа. Кожен, хто робить роботу за суботнього дня, той конче буде забитий! I 16

будуть Iзраїлевi сини додержувати суботу, щоб зробити суботу вiчним заповiтом для своїх поколiнь.
Це знак навiки помiж Мною та помiж Iзраїлевими синами, бо шiсть день творив Господь небо та 17

землю, а дня сьомого перервав працю та спочив. I дав Вiн Мойсеєвi, коли закiнчив говорити з ним 18

на Сiнайськiй горi, двi таблицi свiдоцтва, таблицi кам’янi, писанi Божим перстом.
I побачив народ, що загаявся Мойсей зiйти з гори. I зiбрався народ проти Аарона, та й сказали 32

до нього: Устань, зроби нам богiв, що будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, муж, що вивiв
був нас iз єгипетського краю, ми не знаємо, що сталось йому. I сказав їм Аарон: Поздiймайте 2

золотi сережки, що в ушах ваших жiнок, ваших синiв та дочок ваших, i поприносьте до мене. I 3

ввесь народ поздiймав з себе золотi сережки, що в їхнiх ушах, та й позносили до Аарона. I взяв 4

вiн це з їхньої руки, i вформував його в глинi, i зробив iз нього лите теля. А вони сказали: Оце твої
боги, Iзраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю! I побачив це Аарон, i збудував жертiвника пе- 5

ред ним. I кликнув Аарон та й сказав: Завтра свято для Господа! I повставали вони взавтра рано 6

вранцi, i принесли цiлопалення, i привели мирну жертву. I засiв народ до їди та до пиття, i встали
бавитися. А Господь промовляв до Мойсея: Iди, зiйди, бо зiпсувся народ твiй, якого ти вивiв iз 7

єгипетського краю. Зiйшли вони скоро з дороги, що наказав був Я їм, зробили собi лите теля, i 8

поклонились йому, i склали йому жертви, та й сказали: Оце твої боги, Iзраїлю, що вивели тебе з
єгипетського краю! I промовив Господь до Мойсея: Я бачив народ той, i ось народ твердошиїй 9

вiн! А тепер залиши Мене, i розпалиться гнiв Мiй на них, i Я винищу їх, а тебе зроблю великим 10

народом. I Мойсей став благати лице Господа, Бога свого, та й сказав: Нащо, Господи, розпалю- 11

ється гнiв Твiй на народ Твiй, якого Ти випровадив з єгипетського краю силою великою та мiцною
рукою? Нащо будуть казати єгиптяни, говорячи: На зле ти їх вивiв, щоб їх повбивати в горах, та 12

щоб винищити їх з-поверхнi землi?... Вернися з розпалу гнiву Свого, та й вiдверни зло вiд Свого
народу! Згадай про Авраама, Iсака та Iзраїля, рабiв Своїх, що Ти їм присягався був Собою, та 13

говорив їм: Помножу ваших нащадкiв, немов зорi небеснi, i всю оту землю, що про неї казав, дам
вашим нащадкам, i вони посядуть навiки. I вiдвернув Господь зло, про яке говорив, щоб зробити 14

Своєму народовi. I повернувся, i зiйшов Мойсей iз гори, а в руцi його двi таблицi свiдоцтва, пи- 15

санi з обох їхнiх сторiн, звiдси й звiдти вони були писанi. А таблицi Божа робота вони, а письмо 16

Боже письмо воно, вирiзьблене на таблицях. I почув Iсус голос народу, як кричав вiн, та й сказав 17

до Мойсея: Крик бою в таборi! А той вiдказав: Це не крик сили переможцiв i не крик слабости 18

переможених, я чую голос спiву! I сталося, коли вiн наблизився до табору, то побачив теля те та 19

танцi... I розпалився гнiв Мойсеїв, i вiн кинув таблицi iз рук своїх, та й розторощив їх пiд горою!...
I схопив вiн теля, що зробили вони, та й спалив на огнi, та змолов, аж став порох... I розсипав на 20

поверхнi води, i напоїв тим синiв Iзраїлевих. I сказав Мойсей Аароновi: Що вчинив тобi народ 21

цей, що ти грiх великий навiв на нього? А Аарон вiдказав: Нехай не запалиться гнiв мого пана! Ти 22

знаєш народ цей, що вiн у злому. I вони сказали менi: Зроби нам богiв, що будуть ходити перед 23

нами, бо той Мойсей, муж, що вивiв нас iз єгипетського краю, ми не знаємо, що сталось йому. I 24

сказав я до них: Хто має золото, поздiймайте з себе. I дали вони менi, а я кинув його в огонь, i ви-
йшло те теля. I побачив Мойсей народ, що незагнузданий вiн, бо Аарон розгнуздав його на ганьбу 25

помiж їхнiми ворогами. I став Мойсей у брамi табору й сказав: Хто за Господа до мене! I зiбралися 26

до нього всi Левiїнi сини. I сказав вiн до них: Так сказав Господь, Бог Iзраїлiв: Припашiть кожен 27

меча свого на стегно своє, перейдiть, i вернiться вiд брами до брами в таборi, i повбивайте кожен
брата свого, i кожен приятеля свого, i кожен ближнього свого. I зробили Левiїнi сини за словом 28

Мойсеєвим. I впало з народу того дня близько трьох тисяч чоловiка. I сказав Мойсей: Освятiть 29

сьогоднi себе для Господа, бо кожен мстився на синi своїм та на братi своїм, i щоб сьогоднi Вiн дав
вам благословення. I сталося назавтра, i сказав Мойсей до народу: Ви згрiшили великим грiхом, 30
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а тепер зiйду я до Господа, може складу окуплення за ваш грiх. I вернувся Мойсей до Господа та й31

сказав: О, згрiшив цей народ великим грiхом, вони зробили собi золотих богiв! А тепер, коли б Ти32

пробачив їм їхнiй грiх! А як нi, витри мене з книги Своєї, яку Ти написав... I промовив Господь до33

Мойсея: Хто згрiшив Менi, того витру iз книги Своєї. А тепер iди, провадь цей народ туди, куди34

казав Я тобi. Ось Мiй Ангол пiде перед лицем твоїм. А в день кари Моєї покараю їх за їхнiй грiх! I35

Господь ударив той народ за те, що вони зробили теля, яке Аарон учинив був.
I говорив Господь до Мойсея: Iди, вийди звiдси ти та той народ, що ти вивiв його з єгипетського33

краю до того Краю, що Я присяг був його Авраамовi, Iсаковi та Якову, говорячи: Нащадкам твоїм
дам його, i пошлю перед лицем твоїм Ангола, i попроганяю ханаанеянина, амореянина, i хiттея-2

нина, i перiззеянина, хiввеянина, i євусеянина, до Краю, що тече молоком та медом, бо Я не пiду3

серед тебе, бо ти народ твердошиїй, щоб Я не вигубив тебе в дорозi. I почув народ ту лиху вiстку,4

та й засмутився, i нiхто не поклав на себе своєї оздоби. Бо промовив Господь до Мойсея: Скажи5

Iзраїлевим синам: Ви народ твердошиїй, якщо одну хвилину пiду серед тебе, то вигублю тебе! Тож
тепер здiйми оздобу свою з себе, Я знатиму, що вчиню тобi. I поздiймали Iзраїлевi сини свої оздоби6

пiд горою Хорив. А Мойсей узяв намета, та й нап’яв його поза табором, далеко вiд табору, i на-7

звав його: скинiя заповiту. I бувало, кожен, хто шукав Господа, входив до скинiї заповiту, що поза
табором. I бувало, коли виходив Мойсей до скинiї, то пiдводився ввесь народ, i ставали кожен при8

входi свого намету, i дивилися за Мойсеєм, аж поки вiн не входив до скинiї. I бувало, коли входив9

Мойсей до скинiї, то сходив стовп хмари, i ставав при входi скинiї, та й говорив Бог iз Мойсеєм. I10

ввесь народ бачив стовпа хмари, що стояв при входi скинiї. I ввесь народ пiдводився, та й вклоня-
лися, кожен при входi намету свого. I говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хто до11

друга свого. I вертався вiн до табору, а слуга його, юнак Iсус, син Навинiв, не виходив iз середини
скинiї. I сказав Мойсей до Господа: Дивися, Ти говориш менi: Випровади цей народ, а Ти не дав12

менi знати, кого зо мною пошлеш. А Ти сказав був: Я знаю тебе на iм’я, а також знайшов ти ми-
лiсть в очах Моїх. Тож тепер, коли знайшов я милiсть в очах Твоїх, об’яви ж менi дорогу Свою, i13

я пiзнаю, як знайти милiсть в очах Твоїх. I побач, бо цей люд то народ Твiй. А Вiн вiдказав: Сам14

Я пiду, i введу тебе до вiдпочинку. I сказав вiн до Нього: Коли сам Ти не пiдеш, то не виводь нас15

iзвiдси. Бож чим тодi пiзнається, що знайшов милiсть в очах Твоїх я та народ Твiй? Чи ж не тим,16

що Ти пiдеш iз нами? I будемо вирiзненi я та народ Твiй вiд кожного народу, що на поверхнi землi.
I промовив Господь до Мойсея: Також цю рiч, про яку говорив ти, зроблю, бо ти знайшов милiсть17

в очах Моїх, i Я знаю на iм’я тебе. А вiн вiдказав: Покажи менi славу Свою! I Вiн промовив: Я18, 19

переведу все добро Своє перед тобою, i покличу Господнiм Iм’ям перед тобою. I Я помилую, до кого
милостивий, i змилосерджуся, до кого милосердний. I Вiн промовив: Ти не зможеш побачити лиця20

Мого, бо людина не може побачити Мене i жити. I промовив Господь: Ось мiсце при Менi, i ти21

станеш на скелi. I станеться, коли буде переходити слава Моя, то Я вмiщу Тебе в щiлинi скелi, i22

закрию тебе рукою Своєю, аж поки Я перейду. А здiйму руку Свою, i ти побачиш Мене ззаду, а23

обличчя Моє не буде видиме.
I промовив Господь до Мойсея: Витеши собi двi кам’янi таблицi, як першi, i Я напишу на цих34

таблицях слова, що були на перших таблицях, якi ти розбив. I приготовся на рано. I вийдеш рано2

вранцi на гору Сiнай, i станеш Менi там на верхiв’ї гори. А з тобою нiхто не вийде, i на всiй горi3

нехай нiкого не буде видно. I також дрiбна худоба й худоба велика нехай не пасеться навпроти тiєї
гори. I витесав вiн двi кам’янi таблицi, як першi. I встав Мойсей рано вранцi, та й вийшов на гору4

Сiнай, як Господь звелiв був йому. I взяв вiн у руку свою двi таблицi кам’янi. А Господь зiйшов у5

хмарi, i став там iз ним, та й покликав Iм’ям Господа. I перейшов Господь перед лицем його, та й6

викликнув: Господь, Господь, Бог милосердний, i милостивий, довготерпеливий, i многомилостивий
та правдивий, що дотримує милiсть для тисяч, що вибачає провину й переступ та грiх, та певне не7

вважає чистим винуватого, бо карає провину батькiв на дiтях, i на дiтях дiтей, i на третiх, i на че-
твертих поколiннях. I Мойсей поквапно вклонився до землi, i впав, та й сказав: Якщо я знайшов8, 9

милiсть в очах Твоїх, Владико, то нехай же Владика йде серед нас, бо народ цей твердошиїй. I Ти
пробачиш нашу провину та наш грiх, i зробиш нас спадком Своїм. А Вiн вiдказав: Ось Я складаю10

заповiта перед усiм народом твоїм. Я чинитиму чуда, якi не були творенi на всiй землi i в жодного
народу. I побачить увесь народ, серед якого ти знаходишся, чин Господнiй, що Я чиню його з то-
бою, який вiн страшний! Виконуй те, що Я наказую тобi сьогоднi. Ось Я виганяю перед тобою11
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амореянина, i ханаанеянина, i хiттеянина, i перiззеянина, i хiввеянина, i євусеянина. Стережися, 12

щоб не склав ти умови з мешканцем тiєї землi, що ти входиш на неї, щоб вiн не став пасткою серед
тебе. Бо ви їхнi жертiвники поруйнуєте, а їхнi камiннi стовпи для богiв поторощите, а їхнi дерева 13

святi повирубуєте. Бо не будеш ти кланятись боговi iншому, бо Господь Заздрiсний iм’я Його, Бог 14

заздрiсний Вiн! Щоб не склав ти умови з мешканцем Краю, як будуть вони любодiяти вслiд за 15

богами своїми, i будуть богам своїм жертви приносити, то якщо вiн покличе тебе, то ти не будеш
їсти iз жертви його. I не вiзьмеш iз дочок його для синiв своїх, бо будуть вони любодiяти вслiд за 16

богами своїми, i вчинять розпусниками синiв твоїх вслiд за богами своїми. Литих богiв не зробиш 17

собi. Будеш виконувати свято Опрiснокiв. Сiм день будеш їсти опрiсноки, що Я наказав був тобi 18

на умовлений час мiсяця авiва, бо в мiсяцi авiвi ти вийшов з Єгипту. Усе, що вiдкриває утробу то 19

Моє, як i всяка твоя худоба, що є самець, вiдкриття утроби вола та вiвцi. А вiдкриття утроби осла 20

викупиш ягням. А якщо його не викупиш, то заб’єш його, зламавши шию. Кожного перворiдного
з синiв твоїх викупиш. I не будуть являтися перед обличчя Моє з порожньою рукою. Шiсть день 21

будеш працювати, а дня сьомого спочинеш вiд працi; в орцi й у жнива спочинеш вiд працi. I свято 22

тижнiв зробиш собi, i первоплоду жнив пшеницi, i свято збору врожаю пiд кiнець року. Тричi в ро- 23

цi вся чоловiча стать буде являтися перед лице Владики Господа, Бога Iзраїлевого. Бо Я вижену 24

людей перед лицем твоїм, i розширю границю твою, i нiхто не запрагне твоєї землi, коли ти ходи-
тимеш являтися перед лице Господа, Бога твого, тричi в роцi. Не будеш приносити на квашенiм 25

крови жертви твоєї, i не переночує до рана святкова жертва Пасхи. Початок первоплодiв твоєї 26

землi принесеш у дiм Господа, Бога твого. Не будеш варити ягняти в молоцi його матерi. I промо- 27

вив Господь до Мойсея: Напиши собi слова, бо згiдно з цими словами склав Я заповiта з тобою та
з Iзраїлем. I був вiн там з Господом сорок день i сорок ночей, хлiба не їв i води не пив. I написав на 28

таблицях слова Заповiту, Десять Заповiдей. I сталося, коли сходив Мойсей з гори Сiнай, а обидвi 29

таблицi свiдоцтва в Мойсеєвiй руцi при сходi його з гори, що Мойсей не знав, що лице його стало
променiти, бо Бог говорив з ним. I побачив Аарон та всi Iзраїлевi сини Мойсея, аж ось лице його 30

променiло, i вони боялися пiдiйти до нього! I кликнув до них Мойсей, i звернулися до нього Аарон 31

та всi начальники в громадi. I Мойсей говорив до них. А потiм попiдходили всi Iзраїлевi сини, i вiн 32

наказав їм усе, що Господь говорив з ним на горi Сiнай. I скiнчив Мойсей говорити з ними, i дав на 33

лице своє покривало. А коли Мойсей входив перед Господнє лице на розмову з Ним, то здiймав 34

покривало аж до свого виходу. I вiн виходив, i говорив до Iзраїлевих синiв, що було наказано йо-
му. I бачили Iзраїлевi сини лице Мойсеєве, що променiло лице Мойсеєве. I Мойсей знов накладав 35

покривало на лице своє аж до вiдходу свого, щоб говорити з Ним.
I зiбрав Мойсей усю громаду Iзраїлевих синiв, та й промовив до них: Ось тi речi, що Господь 35

наказав їх чинити. Шiсть день буде робитися праця, а дня сьомого буде вам свято, субота спочин- 2

ку вiд працi для Господа. Кожен, хто робитиме працю в нiм, буде забитий! Не розпалите огню за 3

суботнього дня по всiх ваших осадах. I сказав Мойсей до всiєї громади Iзраїлевих синiв, кажу- 4

чи: Оце та рiч, що Господь наказав, говорячи: Вiзьмiть вiд себе приношення для Господа. Кожен 5

за щедрим серцем своїм принесе його, приношення Господевi: золото, i срiбло, i мiдь, i блакить, 6

i пурпур, i червень, i вiссон, i вовну козину, i начервоно пофарбованi баранячi шкурки, i шкурки 7

тахашевi, i акацiйнi дерева, i оливу на освiтлення, i пахощi на оливу помазання, та пахощiв на 8

кадило, i камiння онiксове, i камiння на оправу до ефоду й до нагрудника. А кожен iз вас мудро- 9, 10

сердий прийде та зробить, що наказав був Господь: скинiю внутрiшню та її намета зовнiшнього, i 11

покриття її, i гачки її, i дошки її, засуви її, стовпи її та пiдстави її; ковчега, i держаки його, вiко й 12

завiсу заслони; стола, i держаки його, i всi речi його, i хлiб показний; i свiчника освiтлення, i речi 13, 14

його, i лямпадки його, i оливу освiтлення; i жертiвника кадила, i держаки його, i оливу помазання, 15

i кадило пахощiв та заслону входу при входi; жертiвника цiлопалення, i мiдяну його сiтку, держаки 16

його, i всi речi його, умивальницю й пiдставу її; запони подвiр’я, стовпи його, i пiдстави його та 17

заслону брами подвiр’я; кiлки скинiї, i кiлки подвiр’я та шнури їхнi; i шати служебнi на служення 18, 19

в святинi, священнi шати для священика Аарона, та шати синiв його на священнослуження. I ви- 20

йшла вся громада Iзраїлевих синiв вiд Мойсея. I приходили кожен чоловiк, кого вело серце його, i 21

кожен, кого дух його чинив щедрим, i приносили приношення Господевi для роботи скинiї заповiту,
i на кожну працю його, i на священнi шати. I приходили тi чоловiки з жiнками, кожен щедросер- 22

дий, i приносили гачка, i носову сережку, i персня, i сережку, всякi золотi речi, та все, що людина
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приносила, як золото приношення для Господа. I кожна людина принесла, що хто мав: блакить,23

i пурпур, i червень, i вiссон, i вовна козина, i баранячi начервоно пофарбованi шкурки, i шкурки
тахашевi. Кожен, хто жертвував срiбне та мiдяне приношення, приносив Господнє приношення,24

i кожен, хто мав, поприносили акацiйне дерево, на всяке зайняття коло тiєї роботи. I кожна му-25

дросерда жiнка пряла руками своїми, i приносила пряжку: блакить, i пурпур, i червень, i вiссон. I26

всi жiнки, кого вело їхнє серце, пряли козину вовну. А начальники поприносили камiння онiксу, i27

камiння вставлення для ефоду та для нагрудника, i пахощi, i оливу на освiтлення, i для оливи по-28

мазання, i для запашного кадила. Кожен чоловiк та жiнка, кого їхнє серце схиляло приносити для29

кожної працi, яку Господь наказав робити рукою Мойсея, Iзраїлевi сини приносили добровiльний
дар для Господа. I сказав Мойсей до Iзраїлевих синiв: Дивiться, Господь назвав на iм’я Бецал’їла,30

сина Урiєвого, сина Хура, Юдиного роду. I наповнив його Духом Божим, мудрiстю, розумуванням,31

i знанням, i здiбнiстю до всякої роботи на обмислення мистецьке, на роботу в золотi, i в срiблi, i32

в мiдi, i в обробленнi каменя, щоб всаджувати, i в обробленнi дерева, щоб робити в усякiй мисте-33

цькiй роботi. I вклав в його серце, щоб навчав, вiн i Оголiяв, син Ахiсамаха, Данового племени.34

Вiн наповнив їх мудрiстю серця, щоб робили вони всяку роботу обрiбника, i мистця, i гаптiвника в35

блакитi, i в пурпурi, i в червенi, i в вiссонi, i ткача, що роблять усяку роботу й задумують мистецькi
речi.

I зробить Бецал’їл та Оголiяв, та кожен мудросердий чоловiк, кому Господь дав мудрости та36
розсудку, щоб умiти зробити кожну працю роботи в святинi на все, що Господь наказав був. I2

покликав Мойсей Бецал’їла та Оголiява, та кожного мудросердого чоловiка, кому Господь подав
мудрiсть у серце, кожного, кого вело серце зблизитися до тiєї працi, щоб зробити її. I взяли вони3

вiд Мойсея все приношення, що позносили Iзраїлевi сини для працi служби святинi, щоб зробити
її. А вони ще приносили до нього щоранку добровiльного дара. I прибули всi мудрецi, що роблять4

усю роботу святинi, кожен iз працi своєї, яку вони роблять, i сказали до Мойсея, говорячи: Народ5

приносить бiльше, нiж потрiбно було для працi, яку Господь звелiв був зробити. I Мойсей наказав6

проголосити в таборi, говорячи: Нi чоловiк, нi жiнка нехай не роблять уже нiчого на приношення
для святинi. I був стриманий народ вiд приносiв. А наготовленого було досить для кожної працi,7

щоб зробити її, i ще зоставалось. I зробили кожен мудросердий iз тих, що робили скинiйну працю:8

десять покривал iз суканого вiссону, i блакитi, i пурпуру та з червенi. Херувими мистецькою робо-
тою вiн поробив їх. Довжина одного покривала двадцять i вiсiм лiктiв, а ширина одного покривала9

чотири лiктi. Усiм покривалам мiра одна. I поспинав вiн п’ять покривал одне до одного, i п’ять10

iнших покривал поспинав одне до одного. I поробив вiн блакитнi петельки на краю одного покри-11

вала з кiнця в спинаннi. Так само зробив на краю кiнцевого покривала в спинаннi другiм. П’ятде-12

сят петельок зробив вiн у покривалi однiм, i п’ятдесят петельок зробив вiн на кiнцi покривала, що
в другiм спинаннi. Тi петельки протилеглi одна до однiєї. I зробив вiн п’ятдесят золотих гачкiв, i13

поспинав тi покривала одне до одного тими гачками, i стала одна скинiя. I зробив вiн покривала з14

вовни козиної до намета над внутрiшньою скинiєю, одинадцять покривал зробив таких. Довжина15

одного покривала тридцять лiктiв, а ширина одного покривала чотири лiктi. Одинадцятьом покри-
валам мiра одна. I поспинав вiн п’ять покривал осiбно, а шiсть тих покривал осiбно. I поробив вiн16, 17

п’ятдесят петельок на краю кiнцевого покривала в спинаннi, i п’ятдесят петельок поробив на краю
покривала другого спинання. I зробив вiн п’ятдесят мiдяних гачкiв на спинання скинiї, щоб стала18

вона одна. I зробив вiн накриття для скинiї, баранячi начервоно пофарбованi шкурки, i накриття19

зверху з тахашевих шкурок. I поробив вiн для скинiї стоячi дошки з акацiйного дерева. Десять20, 21

лiктiв довжина дошки, i лiкоть i пiвлiктя ширина однiєї дошки. В однiй дошцi двi ручки, сполученi22

одна до однiєї. Так вiн поробив усi дошки скинiї. I поробив вiн дошки для скинiї, двадцять дощок23

на бiк пiвденний, на полудень. I сорок срiбних пiдстав поробив вiн пiд тими двадцятьма дошка-24

ми, двi пiдставi пiд однiєю дошкою для ручок її, i двi пiдставi пiд дошкою другою для двох ручок
її. А для другого боку скинiї, у бiк пiвночi зробив вiн двадцять дощок. I для них сорок срiбних25, 26

пiдстав, двi пiдставi пiд одну дошку, i двi пiдставi пiд дошку другу. А для заднього боку скинiї на27

захiд зробив вiн шiсть дощок. I двi дошки зробив вiн для скинiйних кутiв на заднього бока. I були28, 29

вони поєднанi здолу, i разом були вони поєднанi на верху її до однiєї каблучки. Так зробив вiн для
них обох, для обох кутiв. I було вiсiм дощок, а їхнi пiдстави зо срiбла, шiстнадцять пiдстав: по30

двi пiдставi пiд одну дошку. I зробив вiн засуви з акацiйного дерева, п’ять для дощок одного боку31
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скинiї, i п’ять засувiв для дощок другого боку скинiї, i п’ять засувiв для дощок заднього боку на 32

захiд. I зробив вiн середнього засува, щоб засувати по серединi дощок вiд кiнця до кiнця. А цi 33, 34

дошки вiн пообкладав золотом, а каблучки їхнi, на вкладання для засувiв, поробив iз золота; i цi
засуви вiн пообкладав золотом. I зробив вiн завiсу з блакитi, i пурпуру, i червенi та з суканого вiс- 35

сону. Мистецькою роботою зробив її з херувимами. I вiн зробив для неї чотири акацiйнi стовпи, i 36

пообкладав їх золотом, гаки їх золотi, i вилив для них чотири срiбних пiдставi. I зробив вiн заслону 37

для входу скинiї з блакитi, i пурпуру, i червенi та з суканого вiссону, робота гаптiвника. А стовпи її 38

п’ять, а гаки їх золотi; i вiн пообкладав їх верхи та їх обручi золотом; а пiдстави їхнi п’ять iз мiдi.
I зробив Бецал’їл ковчега з акацiйного дерева, два лiктi й пiв довжина його, i лiкоть i пiв ширина 37

його, i лiкоть i пiв вишина його. I пообкладав вiн його щирим золотом зсередини та iззовнi. I вiнця 2

золотого зробив навколо над ним. I вiн вилив для нього чотири золотi каблучки на чотирьох кутах 3

його, двi каблучки на одному боцi його, i двi каблучки на другому боцi його. I вiн поробив держаки 4

з акацiйного дерева, i пообкладав їх золотом. I вiн повсовував цi держаки в каблучки на боках 5

ковчегу, щоб носити ковчега. I вiко зробив зо щирого золота, два лiктi й пiв довжина його, i лiкоть 6

i пiв ширина його. I зробив два золотi херувими, роботою кутою зробив їх з обох кiнцiв вiка. I 7, 8

зробив одного херувима з кiнця звiдти, а одного херувима з кiнця звiдси. З того вiка поробив тих
херувимiв на обох кiнцях його. I були тi херувими з простягненими догори крилами, i затiнювали 9

своїми крилами над вiком, а їхнi лиця одне до одного; до вiка були схиленi лиця тих херувимiв. I 10

зробив вiн стола з акацiйного дерева, два лiктi довжина його, i лiкоть ширина його, i лiкоть i пiв
вишина його. I пообкладав його щирим золотом, i зробив вiнця золотого для нього навколо. I 11, 12

лиштву зробив вiн для нього в долоню навколо, i зробив вiнця золотого навколо для лиштви його.
I вiн вилив для нього чотири каблучки iз золота, та й дав тi каблучки на чотирьох кiнцях, що при 13

його чотирьох нiжках. При лиштвi були тi каблучки, вкладання для держакiв, щоб носити стола. I 14, 15

поробив вiн тi держаки з акацiйного дерева, i пообкладав їх золотом, щоб носити стола. I поробив 16

вiн тi речi, що на столi: миски його, i кадильницi його, i кухлi його та чашi його, що ними лито, золото
щире. I зробив вiн свiчника зо щирого золота, роботою кутою зробив вiн того свiчника. Стовп 17

його, i рамена його, келихи його, гудзi його й квiти його виходили з нього. I шiсть рамен виходило 18

з бокiв його, три раменi свiчника з одного боку його, i три раменi свiчника з другого боку його. Три 19

келихи мигдалоподiбнi в однiм раменi, гудзь i квiтка, i три мигдалоподiбнi келихи в раменi другiм,
гудзь i квiтка. Так на шости раменах, що виходять iз свiчника. А на стовпi свiчника чотири келихи 20

мигдалоподiбнi, гудзi його та квiтки його. I гудзь пiд двома раменами з нього, i гудзь пiд другими 21

двома раменами з нього, i гудзь пiд третiми двома раменами з нього, у шости рамен, що виходять
iз свiчника. Їхнi гудзi та їхнi рамена виходили з нього. Увесь вiн одне куття щирого золота. I 22, 23

зробив вiн сiм лямпадок до нього; а його щипчики та його лопатки на вугiль зо щирого золота.
З таланту щирого золота зробив вiн його та всi його речi. I зробив вiн кадильного жертiвника з 24, 25

акацiйного дерева, лiкоть довжина його, i лiкоть ширина його, квадратовий, а два лiктi вишина його.
З нього були його роги. I пообкладав вiн його щирим золотом, верх його та стiни його навколо, 26

та роги його. I вiнця золотого навколо зробив. I двi золотi каблучки зробив йому пiд вiнця його, 27

зробив на обох боках його, на вкладання для держакiв, щоб ними носити його. I держаки поробив 28

iз акацiйного дерева, i золотом пообкладав їх. I зробив вiн миро святого помазання, i чисте кадило 29

пахощiв, робота робiтника масти.
I зробив вiн жертiвника з акацiйного дерева, п’ять лiктiв довжина його, i п’ять лiктiв ширина 38

його, квадратовий, а вишина його три лiктi. I поробив вiн роги його на чотирьох кутах його, з ньо- 2

го були його роги. I пообкладав його мiддю. I вiн поробив усi речi жертiвника: горшки, i шуфлi, i 3

кропильницi, видельця, i лопатки на вугiлля. Усi речi його поробив вiн iз мiдi. I мережу зробив вiн 4

iз мiдi для жертiвника роботою сiтки, пiд лиштву його здолу до половини його. I вилив вiн чотири 5

каблучки на чотирьох кiнцях його для мiдяної мережi, на вкладання для держакiв. I поробив вiн 6

держаки з акацiйного дерева, i пообкладав їх мiддю. I повсовував вiн тi держаки в каблучки на 7

боках жертiвника, щоб ними носити його. Порожнявим усерединi зробив його з дощок. I зробив 8

вiн умивальницю з мiдi та пiдставу її з мiдi, з дзеркалами жiнок, що сповняли службу при входi
скинiї заповiту. I зробив вiн подвiр’я. На пiвденну сторону, на полудень запони того подвiр’я, су- 9

каний вiссон, сто лiктiв. А стовпiв для нього двадцять, а їхнiх пiдстав iз мiдi двадцять. Гаки тих 10

стовпiв та обручi їхнi срiбло. А в сторону пiвночi сто лiктiв; стовпiв для них двадцять i пiдстав для 11
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них двадцять, iз мiдi. Гаки тих стовпiв та обручi їхнi срiбло. А в сторону заходу, запони, п’ятдесят12

лiктiв; стовпiв для них десять, i пiдстав для них десять. Гаки тих стовпiв та обручi їхнi срiбло. А в13

сторону переду, сходу, п’ятдесят лiктiв. Запони до боку п’ятнадцять лiктiв; стовпiв для них три, i14

пiдстав для них три. А для другого боку з цiєї й з тiєї сторони брами подвiр’я запони на п’ятнад-15

цять лiктiв; стовпiв для них три, i пiдстав для них три. Всi запони подвiр’я навколо вiссон суканий.16

А пiдстави для стовпiв мiдь, гаки стовпiв та обручiв їхнiх срiбло. А обклад верхiв їх срiбло, i во-17

ни всi стовпи подвiр’я поспинанi срiблом. А заслона брами подвiр’я робота гаптiвника: блакить,18

i пурпур, i червень та суканий вiссон; i двадцять лiктiв довжина, а вишина в ширинi п’ять лiктiв,
вiдповiдно запонам подвiр’я. А стовпiв для них чотири, i пiдстав для них чотири, iз мiдi. Гаки їх19

срiбло, i обклад верхiв їх та їхнiх обручiв срiбло. А всi кiлки для скинiї й для подвiр’я навколо20

мiдь. Оце перелiк скинiї, скинiї свiдоцтва, що був обрахований на приказ Мойсея, за допомогою21

Левитiв пiд рукою Iтамара, сина Аарона, священика. А Бецал’їл, син Урiя, сина Хура, Юдиного22

племени, поробив усе, що Господь наказав був Мойсеєвi. А з ним Оголiяв, син Ахiсамахiв, Дано-23

вого племени, оброблювач, i мистець, i гаптiвник блакиттю, i пурпуром, i червенню, i вiссоном. Усе24

золото, вжите для працi в усiй роботi святинi, то було золото колихання, двадцять i п’ять талантiв
та сiм сотень i тридцять шеклiв на мiру шеклем святинi. А срiбло полiчених у громадi мужiв сто25

талантiв та тисяча, i сiмсот i сiмдесят i п’ять шеклiв на мiру шеклем святинi, на голову бека, цебто26

половина шекля на мiру шеклем святинi для кожного, хто переходив при перелiку вiд вiку двадцяти
лiт i вище, для шостисот тисяч i трьох тисяч i п’ятисот i п’ятидесяти. I було сто талантiв срiбла27

на вiдлиття пiдстав святинi та пiдстав завiси, сотня пiдстав на сотню талантiв, талант на пiдставу.
А з тисячi й семисот i семидесяти й п’яти шеклiв поробив вiн гаки для стовпiв, i пообкладав їхнi28

верхи та поспинав їх. А мiдi колихання було сiмдесят талантiв та двi тисячi й чотириста шеклiв. I29, 30

поробив вiн iз неї пiдстави входу скинiї заповiту, i жертiвника мiдяного, i його мiдяну мережу, та всi
речi жертiвника, i пiдстави подвiр’я навколо, i пiдстави брами подвiр’я, i скинiйнi кiлки, i всi кiлки31

подвiр’я навколо.
А з блакитi й пурпуру та червенi поробили вони службовi шати для служення в святинi. I поро-39

били священнi шати, що вони для Аарона, як Господь наказав був Мойсеєвi. I зробив вiн ефода2

з золота, блакитi, i пурпуру, i червенi та з суканого вiссону. I повибивали вони золотi бляхи, та й3

настригли ниток на роботу серед блакитi, i серед пурпуру, i серед червенi, i серед вiссону, робота
мистця. Вони зробили для нього злученi нараменники, на обох кiнцях його вiн був сполучений.4

А пояс мистецький для накладання ефоду, що з ним з’єднаний i однакового з ним виробу, золото,5

блакить, i пурпур, i червень, i суканий вiссон, як Господь наказав був Мойсеєвi. I поробили во-6

ни каменi онiксовi, оточенi золотими гнiздами, вирiзьбленi рiзьбою печатки, з iменами Iзраїлевих
синiв. I вiн їх поклав на ефодовi нараменники, каменi на пам’ять для Iзраїлевих синiв, як Господь7

наказав був Мойсеєвi. I зробив вiн нагрудника, роботою мистця, як робота ефоду, золото, блакить,8

i пурпур, i червень, i суканий вiссон. Квадратовий вiн був, складеним удвоє зробили нагрудника,9

п’ядь ширина його, складений удвоє. I понасаджували на ньому чотири ряди каменя. Ряд: рубiн,10

топаз i смарагд ряд перший. А ряд другий: карбункул, сапфiр i яспiс. А ряд третiй: опаль, агат i11, 12

аметист. А четвертий ряд: хризолiт, онiкс i берiл, вони вставленi золотими насадами в своїх гнi-13

здах. А каменi тi на ймення дванадцятьох Iзраїлевих синiв вони, на ймення їх; рiзьбою печатки14

кожен на iм’я його для дванадцяти племен. I поробили вони на нагруднику суканi ланцюги плете-15

ною роботою зо щирого золота. I зробили вони двi золотi гнiздi та двi золотi каблучки, i дали цi16

каблучки на двох кiнцях нагрудника. I дали два золотi шнури на двi тi каблучки до кiнцiв нагру-17

дника. А два кiнцi обох шнурiв дали до двох гнiзд, i дали на нараменники ефоду спереду його. I18, 19

зробили двi золотi каблучки, та й поклали на обох кiнцях нагрудника на краї його, що до сторони
ефоду, всередину. I зробили вони двi золотi каблучки, та й дали їх на обидва нараменники ефоду20

здолу, спереду його, при сполученнi його, над мистецьким поясом ефоду. I прив’язали нагрудника21

вiд каблучок його до каблучок ефоду блакитною ниткою, щоб був на мистецькiм поясi ефоду, i не
буде рухатись нагрудник iз-над ефоду, як Господь наказав був Мойсеєвi. I зробив вiн шату для22

ефоду, ткацькою роботою, всю блакитну. А отвiр шати в серединi її, як отвiр панцера; край отвору23

її обрамований навколо, щоб не дертися їй. I поробили вони на подолку шати гранатовi яблука24

з блакитi, i пурпуру та з суканої червенi. I поробили дзвiнки зо щирого золота, i дали тi дзвiнки25

помiж гранатовi яблука на подолку шати навколо, помiж тi гранатовi яблука, дзвiнок i гранатове26
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яблуко, дзвiнок i гранатове яблуко на подолку шати тiєї навколо, на служення, як Господь нака-
зав був Мойсеєвi. I поробили вони хiтони з вiссону, робота ткача, для Аарона та для синiв його, 27

i завоя з вiссону, i шапки накриття з вiссону, i льняна спiдня одiж iз суканого вiссону, i пояса з 28, 29

суканого вiссону, i блакитi, i пурпура та з червенi, робота гаптяра, як Господь наказав був Мойсе-
євi. I зробили квiтку, вiнця святости, зо щирого золота, i написали на нiм письмом рiзьби печатки: 30

Святиня для Господа. I дали на нiм блакитну нитку, щоб була на завої згори, як Господь наказав 31

був Мойсеєвi. I скiнчилася вся робота скинiї, скинiї заповiту. I зробили Iзраїлевi сини все, як Го- 32

сподь наказав був Мойсеєвi, так зробили вони. I позносили вони до Мойсея скинiю внутрiшню, 33

намета зовнiшнього та всi речi її: гачки її, дошки її, засуви її, i стовпи її та пiдстави її, i накриття 34

з баранячих начервоно пофарбованих шкурок, i накриття з тахашевих шкурок, i завiсу заслони,
ковчега свiдоцтва, i держаки його, i вiко, стола, усi речi його, i хлiб показний, чистого свiчника та 35, 36, 37

лямпадки його, лямпадки розставленi, та всi речi його й оливу освiтлення, i золотого жертiвника, 38

миро помазання, i запашне кадило, i завiсу при входi скинiї, мiдяного жертiвника, i його мiдяну 39

мережку, держаки його, i всi речi його, умивальницю та пiдставу її, запони подвiр’я, стовпи його, 40

i пiдстави його, i заслону для брами подвiр’я, шнури його, i кiлки його, i всi речi для служби в ски-
нiї, у скинiї заповiту, службовi шати для служення в святинi, священнi шати священика Аарона, i 41

шати синiв його для священнослуження. Усе так, як Господь наказав був Мойсеєвi, так зробили 42

Iзраїлевi сини всю ту роботу. I побачив Мойсей усю ту роботу, i ось вони зробили її! Як Господь 43

наказав був, так зробили вони. I поблагословив їх Мойсей!
А Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Першого мiсяця, першого дня мiсяця поставиш 40, 2

намета для скинiї заповiту. I поставиш там ковчега свiдоцтва, i закриєш ковчега завiсою. I вне- 3, 4

сеш стола, i порозкладаєш належне йому; i внесеш свiчника, i запалиш його лямпадки. I поставиш 5

золотого жертiвника для кадила перед ковчегом свiдоцтва; i повiсиш заслону входу скинiї. I по- 6

ставиш жертiвника цiлопалення перед входом скинiї, скинiї заповiту. I поставиш умивальницю мiж 7

скинiєю заповiту та мiж жертiвником, i даси туди води. I поставиш подвiр’я навколо, i даси засло- 8

ну брами подвiр’я. I вiзьмеш миро помазання, та й помажеш скинiю та все, що в нiй, i освятиш її 9

та всi речi її, i стане вона святiстю. I помажеш жертiвника цiлопалення та всi речi його, i освятиш 10

жертiвника, i стане жертiвник Найсвятiшим. I помажеш умивальницю та пiдставу її, i освятиш 11

її. I приведеш Аарона та синiв його до входу скинiї заповiту, та й обмиєш їх водою. I зодягнеш 12, 13

Аарона в священнi шати, i помажеш його, i освятиш його, i вiн буде священнослужити Менi. I 14

приведеш синiв його, i позодягаєш їх у хiтони. I помажеш їх, як помазав їхнього батька, i будуть 15

вони священнослужити Менi. I станеться, що помазання їх буде на них на вiчне священство, на їхнi
поколiння! I зробив Мойсей усе, як Господь наказав був йому, так вiн зробив. I сталося першого 16, 17

мiсяця другого року, першого дня мiсяця, була поставлена скинiя! I поставив Мойсей скинiю, i дав 18

пiдстави її, i поклав дошки її, i дав засови її, i поставив стовпи її. I розтягнув намета над внутрi- 19

шньою скинiєю, i поклав скинiйне накриття на неї згори, як Господь наказав був Мойсеєвi. I взяв 20

вiн i поклав свiдоцтво до ковчега, а на ковчега поклав держаки, i дав на ковчега вiко згори. I внiс 21

вiн ковчега до скинiї, i повiсив завiсу заслони, i закрив ковчег свiдоцтва, як Господь наказав був
Мойсеєвi. I дав вiн стола в скинiю заповiту, на сторонi скинiї на пiвнiч, поза завiсою. I порозкла- 22, 23

дав на ньому розклад хлiба перед Господнiм лицем, як Господь наказав був Мойсеєвi. I поставив 24

свiчника в скинiї заповiту навпроти стола, на сторонi скинiї на пiвдень. I позасвiчував лямпадки 25

перед Господнiм лицем, як Господь наказав був Мойсеєвi. I поставив золотого жертiвника в скинiї 26

заповiту перед завiсою. I кадив вiн на ньому запашнi кадила, як Господь наказав був Мойсеєвi. 27

I повiсив входову заслону до скинiї. А жертiвника цiлопалення поставив при входi скинiї, скинiї 28, 29

заповiту, i принiс на ньому цiлопалення та жертву хлiбну, як Господь наказав був Мойсеєвi. I по- 30

ставив умивальницю мiж скинiєю заповiту та мiж жертiвником, i туди дав води на миття. I вмивали 31

з нього Мойсей й Аарон та сини його руки свої та ноги свої. Коли вони входили до скинiї заповiту, 32

i коли зближалися до жертiвника, вони обмивалися, як Господь наказав був Мойсеєвi. I поставив 33

подвiр’я навколо скинiї та жертiвника, i повiсив заслону брами подвiр’я. А хмара закрила скинiю 34

заповiту, i слава Господня наповнила скинiю. I не мiг Мойсей увiйти до скинiї заповiту, бо хмара 35

спочивала над нею, а слава Господня наповнила скинiю. А коли пiдiймалася хмара з-над скинiї, 36

то Iзраїлевi сини рушали в усi свої подорожi. А якщо хмара не пiдiймалася, то не рушали вони аж 37

до дня, коли вона пiдiймалася, бо над скинiєю вдень була хмара Господня, а вночi був огонь у нiй, 38

на очах усього Iзраїлевого дому в усiх його подорожах!



ТРЕТЯ КНИГА МОЙСЕЄВА

ЛЕВИТ

I
кликнув Господь до Мойсея, i промовляв до нього з скинiї заповiту, говорячи: Промовляй до1, 2

Iзраїлевих синiв та й скажеш до них: Коли хто з вас принесе жертву для Господа зо скотини, то
з худоби великої й худоби дрiбної принесете вашу жертву. Якщо жертва його цiлопалення з3

худоби великої, то нехай принесе його, самця безвадного; нехай приведе його до скинiї заповi-
ту, щоб вiн був уподобаний перед лицем Господнiм. I покладе вiн руку свою на голову цiлопалення,4

i буде йому дано вподобання на очищення вiд грiхiв його. I зарiже вiн ягня перед Господнiм лицем.5

А Аароновi сини, священики, принесуть кров, i покроплять тiєю кров’ю на жертiвника навколо, що
при входi до скинiї заповiту. I здере вiн шкуру з жертви цiлопалення, i розiтне його на куски його. I6, 7

дадуть сини священика Аарона огню на жертiвника, i покладуть дров на тiм огнi. I порозкладають8

Аароновi сини, священики, тi куски, голову та товщ, на дровах, що на огнi, який на жертiвнику. А9

його нутрощi та голiнки його обмиє водою. I священик усе те спалить на жертiвнику, це цiлопален-
ня, огняна жертва, пахощi любi для Господа. А якщо його жертва з дрiбної худобини, з овець або з10

кiз на цiлопалення, то нехай приведе його, безвадного самця, i зарiже його на боцi жертiвника на11

пiвнiч, перед Господнiм лицем. I покроплять сини Аароновi, священики, кров’ю його на жертiвника
навколо. I розiтне його на куски його, голову його, i товщ його, а священик порозкладає їх на дро-12

вах, що на огнi, який на жертiвнику. А нутрощi та голiнки обмиє водою. I священик принесе все13

це, та й спалить на жертiвнику, це цiлопалення, огняна жертва, пахощi любi для Господа. А якщо14

цiлопалення його жертва для Господа з птаства, то нехай з горлиць або з голубенят принесе жертву
свою. I принесе її священик до жертiвника, i проб’є йому нiгтем великим голову, та й спалить на15

жертiвнику, а кров його буде вилита при стiнi жертiвника. I здiйме його воло в пiр’ї його, i кине16

його при жертiвнику на схiд на мiсце попелу. I роздере його мiж крильми його, але не вiддiлить їх.17

А священик спалить його на жертiвнику на дровах, що на огнi, воно цiлопалення, огняна жертва,
пахощi любi для Господа.

А коли хто принесе жертву, жертву хлiбну для Господа, то нехай пшенична мука буде жертва2
його, а вiн поллє на неї оливи, i дасть на неї ладану. I принесе її до Ааронових синiв, священикiв,2

i вiзьме звiдти повну свою жменю пшеничної муки її, i оливи її зо всiм її ладаном, та й спалить
священик на жертiвнику за пригадувальну частину, це огняна жертва, пахощi любi для Господа. А3

позостале з цiєї хлiбної жертви для Аарона та для синiв його, це Найсвятiше з Господнiх жертов!
А коли принесеш жертву, жертву хлiбну випеченого в печi, то нехай це буде пшенична мука, прiснi4

калачi, мiшанi в оливi, та прiснi коржики, помазанi оливою. А якщо твоя жертва жертва хлiбна5

на лопатцi, то нехай це буде пшенична мука, мiшана в оливi, прiсна. Поламати її на шматочки, i6

поллєш на неї оливи, це хлiбна жертва. А якщо твоя жертва жертва хлiбна смаження, то нехай7

буде зроблена в оливi з пшеничної муки. I принесеш хлiбну жертву, що зроблена з тих речей, для8

Господа, i подаси її до священика, а вiн принесе її до жертiвника. I принесе священик iз хлiбної9

жертви за пригадувальну частину її, та й спалить на жертiвнику, це огняна жертва, любi пахощi
для Господа. А позостале з цiєї хлiбної жертви для Аарона та для синiв його: це Найсвятiше з10

Господнiх жертов! Кожна хлiбна жертва, яку принесете Господевi, не буде зроблена квашена, бо11

все квашене й усякий мед не спалите з нього огняної жертви для Господа. Як жертву первоплоду12

принесiть її для Господа, а на жертiвника вона не приноситься на любi пахощi. I кожну жертву,13

жертву хлiбну, посолиш сiллю. I хлiбної жертви твоєї не позбавиш соли заповiту Бога твого, на
кожнiй жертвi твоїй принесеш соли. А якщо принесеш хлiбну жертву первоплодiв для Господа, то14

колосся, пряжене в огнi, як потовчене зерно принесеш хлiбну жертву своїх первоплодiв. I полий на15

неї оливи, i поклади на неї ладану, це жертва хлiбна. I спалить священик за пригадувальну частину16

її з потовченого зерна, iз оливи її на всiм ладанi її, це огняна жертва для Господа.
А якщо його жертва мирна, якщо з великої худоби вiн приносить чи самця, чи самицю, вiн при-3

несе її безвадну перед Господнє лице, i покладе свою руку на голову жертви своєї, та й зарiже її2

при входi до скинiї заповiту. А Аароновi сини, священики, покроплять тiєю кров’ю на жертiвника
навколо. I принесе вiн iз мирної жертви огняну жертву для Господа, лiй, що закриває нутрощi, та3
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ввесь лiй, що на нутрощах, i обидвi нирки, i лiй, що на них, що на стегнах, а сальника на печiнцi 4

здiйме його з нирками. I спалять те сини Аароновi на жертiвнику на цiлопалення, що на дровах, 5

яке на огнi, це огняна жертва, пахощi любi для Господа. А якщо з дрiбної худоби його жертва на 6

мирну жертву для Господа, самець чи самиця, то безвадну принесе її. Якщо приносить вiн на жер- 7

тву вiвцю, то принесе її перед Господнє лице, i покладе свою руку на голову жертви своєї, та й 8

зарiже її перед скинiєю заповiту. А Аароновi сини покроплять кров’ю її на жертiвника навколо. I 9

вiн принесе з мирної жертви огняну жертву для Господа, цiлого курдюка, якого здiйме при хребтi,
i лiй, що закриває нутрощi, i ввесь лiй, що на нутрощах, i обидвi нирки та лiй, що на них, що на 10

стегнах, а сальника на печiнцi здiйме його з нирками. I священик спалить те на жертiвнику, хлiб 11

огняної жертви для Господа. А якщо жертва його коза, то пiднесе її перед лице Господнє, i покла- 12, 13

де свою руку на голову її, та й зарiже її перед скинiєю заповiту. А Аароновi сини покроплять кров’ю
її на жертiвника навколо. I вiн принесе з неї жертву свою, жертву для Господа, лiй, що закриває 14

нутрощi, та ввесь лiй, що на нутрощах, i обидвi нирки, i лiй, що на них, що на стегнах, а сальника 15

на печiнцi здiйме його з нирками. I священик спалить їх на жертiвнику, це пожива, огняна жертва 16

на любi пахощi; увесь лiй для Господа. Оце постанова вiчна для ваших родiв у всiх осадах ваших: 17

жодного лою й жодної крови не будете їсти.
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, говорячи: Коли хто 4, 2

невмисне згрiшить проти якої зо всiх заповiдей Господнiх, чого не треба чинити, а вiн учинить проти
однiєї з них, якщо помазаний священик згрiшить на провину народу, то вiн принесе за грiх свiй, що 3

згрiшив ним, бичка, молоде з худоби великої, безвадного для Господа на жертву за грiх. I приведе 4

вiн того бичка до входу скинiї заповiту перед Господнє лице, i покладе свою руку на голову того
бичка, та й зарiже бичка перед Господнiм лицем. А помазаний священик вiзьме крови того бичка, 5

та й внесе її до скинiї заповiту. I вмочить священик пальця свого в ту кров, та й покропить тiєю 6

кров’ю сiм раз перед Господнiм лицем перед завiси святинi. I дасть священик з тiєї крови на роги 7

жертiвника кадила пахощiв, перед Господнiм лицем, що вiн у скинiї заповiту, а всю кров бичка вил-
лє до пiдстави жертiвника цiлопалення, що при входi скинiї заповiту. А ввесь лiй бичка жертви за 8

грiх принесе з нього лiй, що закриває нутрощi, i ввесь лiй, що на нутрощах, i обидвi нирки та лiй, 9

що на них, що на стегнах, а сальника на печiнцi здiйме його з нирками, як приноситься з вола мир- 10

ної жертви, i священик спалить те на жертiвнику цiлопалення. А шкуру бичка та все м’ясо його з 11

головою його та голiнками його, i нутрощi його, i нечистiсть їх, i всього бичка винесе поза табiр до 12

чистого мiсця, до мiсця висипання попелу, i спалить його на дровах в огнi, на висипаннi попелу буде
спалений вiн. А коли вся Iзраїлева громада помилково згрiшить, i дiло буде затаєне з очей зборiв, 13

i зроблять що проти якої зо всiх Господнiх заповiдей, чого не можна робити, i завинять, а грiх буде 14

пiзнаний, що вони згрiшили ним, то збори принесуть бичка, молоде з худоби великої, на жертву за
грiх. I вони приведуть його перед скинiю заповiту. А старшi громади покладуть свої руки на голову 15

бичка перед Господнiм лицем, та й зарiже один з них бичка перед лицем Господнiм. А помазаний 16

священик внесе крови бичка до скинiї заповiту. I вмочить священик пальця свого в ту кров, та й 17

покропить сiм раз перед Господнiм лицем перед завiси. I дасть вiн iз тiєї крови на роги жертiвника, 18

що перед Господнiм лицем, що вiн у скинiї заповiту, а всю ту кров виллє до пiдстави жертiвника
цiлопалення, що при входi скинiї заповiту. А ввесь його лiй принесе з нього та й спалить на жер- 19

тiвнику. I зробить з тим бичком те саме, що робив бичковi жертви за грiх, так само зробить iз ним. 20

I так священик дасть очищення за них, i буде прощено їм. I винесе бичка поза табiр, та й спалить 21

його, як палив бичка першого, вiн жертва за грiх зборiв. Коли згрiшить начальник, i зробить що 22

невмисне проти якої зо всiх заповiдей Господа, Бога його, чого робити не можна, та й завинить,
i буде пiзнаний ним грiх його, що згрiшив ним, то приведе вiн жертву свою безвадного козла, i 23, 24

покладе свою руку на голову того козла, та й зарiже його в мiсцi, де рiжеться цiлопалення перед
Господнiм лицем, вiн жертва за грiх. А священик вiзьме з крови жертви за грiх своїм пальцем, та й 25

дасть на роги жертiвника цiлопалення, а кров його виллє до пiдстави жертiвника цiлопалення. А 26

ввесь лiй його спалить на жертiвнику, як лiй мирної жертви, та й так очистить священик його з грiха
його, i буде прощений йому. А коли яка душа з народу землi невмисне згрiшить, коли зробить що 27

проти якої з заповiдей Господнiх, чого робити не можна, та й завинить, i буде пiзнаний ним грiх 28

його, що згрiшив, то вiн приведе жертву свою безвадну козу, самицю, за грiх свiй, що вiн згрiшив
був, i покладе свою руку на голову жертви за грiх, та й зарiже цю жертву за грiх у мiсцi цiлопа- 29
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лення. А священик вiзьме своїм пальцем iз крови її, та й дасть на роги жертiвника цiлопалення,30

а всю її кров виллє до пiдстави жертiвника. А ввесь її лiй вiн здiйме, як знятий був лiй iз мирної31

жертви, i священик спалить на жертiвнику на пахощi любi для Господа. I так священик очистить
його, i буде прощено йому. А якщо вiн приведе вiвцю в жертву свою за грiх, то приведе безвадну32

самицю, i покладе свою руку на голову жертви за грiх, та й зарiже її на жертву за грiх у мiсцi, де33

рiже вiн жертву цiлопалення. I вiзьме священик iз крови жертви за грiх своїм пальцем, та й дасть34

на роги жертiвника цiлопалення, а всю кров її виллє до пiдстави жертiвника. А ввесь лiй її здiй-35

ме, як здiймається лiй вiвцi з мирної жертви, та й спалить священик його на жертiвнику на огнянi
жертви Господнi. I так очистить його священик за грiх його, що згрiшив був, i буде прощено йому.

А коли хто згрiшить: почує голос прокляття, i був свiдком, або бачив, або знав, але не виявив, то5
понесе свою провину; або особа, що доторкнеться якої нечистої речi, або падла звiрини нечистої,2

або падла худоби нечистої, або падла нечистого плазуючого, i буде це незнане їй, то вона нечиста й
завинить; або коли доторкнеться нечистости людини, всякої нечистости її, що нею стане нечиста,3

i буде це незнане їй, а вона довiдається, то завинить; або коли хто присягне, вимовляючи неро-4

зважно устами своїми, чинити зло або чинити добро, на все, що нерозважно вимовляє людина в
присязi, i буде це незнане йому, а вiн довiдається, що завинив одним iз цих, то станеться, що за-5

винить одним iз цих, i визнає, чим вiн згрiшив у тому. I приведе вiн Господевi жертву за провину,6

за грiх свiй, що згрiшив, самицю з дрiбної худоби, вiвцю або козу на жертву за грiх, а священик
очистить його вiд грiха його. А якщо рука його не спроможна на ягня, то принесе в жертву за7

провину свою, що згрiшив вiн, двi горлицi або двоє голубенят Господевi, одне на жертву за грiх, а
одне на цiлопалення. I принесе їх до священика, а вiн перше принесе те, що на жертву за грiх, i8

натне великим нiгтем голову його вiд шиї її, але не вiддiлить. I покропить iз крови жертви за грiх9

на стiну жертiвника, а позостала кров буде вилита до пiдстави жертiвника, це жертва за грiх. А10

другого зробить цiлопаленням за уставом. I очистить його священик вiд грiха його, що згрiшив той,
i буде прощено йому. А якщо вiн не спроможний на двi горлицi або на двоє голубенят, то принесе11

в жертву свою за те, чим згрiшив, десяту частину ефи пшеничної муки на жертву за грiх, не докладе
до неї оливи й не дасть на неї ладану, бо вона жертва за грiх. I принесе її до священика, а свя-12

щеник вiзьме з неї повну свою жменю, за пригадувальну частину її, та й спалить на жертiвнику на
огнянi жертви Господевi, вона жертва за грiх. I очистить його священик вiд грiха його, що згрiшив13

вiн одним iз них, i буде йому прощений; i буде вона для священика, як жертва хлiбна. I Господь14

промовляв до Мойсея, говорячи: Коли хто переступом спроневiриться, i невмисне згрiшить проти15

Господнiх святощiв, то вiн приведе жертву за провину свою до Господа, безвадного барана з дрiбної
худоби, за твоєю оцiнкою срiбла шеклiв, на мiру шеклем святинi на жертву за провину. А те, що16

згрiшив проти святощiв, поверне, i додасть до нього п’яту частину його священиковi, а священик
очистить його бараном жертви за грiх, i буде прощено йому. А якщо згрiшить коли хто, i зробить17

що проти якої зо всiх Господнiх заповiдей, чого не можна робити, i не знатиме, i завинить, i понесе
свiй грiх, то вiн приведе до священика безвадного барана з дрiбної худоби в оцiнцi твоїй на жертву18

за провину. I очистить його священик за помилку його, що нею помилився, бо вiн не знав, i буде
прощена йому. Це жертва за провину: вiн справдi завинив Господевi.19

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Коли хто згрiшить i переступом спроневiриться6, 2

проти Господа, i скаже неправду на ближнього свого щодо даного на сховок, щодо даного в за-
клад, або щодо грабунку, або вимусить утиском у ближнього свого, або знайде якусь згубу та й3

скаже неправду про неї, i присягне неправдиво на одне зо всього, що робить людина, i згрiшить тим,
то станеться, коли вiн згрiшить i завинить, нехай поверне грабунок, що заграбував, або вимуше-4

ння, що був вимусив, або дане на сховок, що було зложене в нього, або згубу, що знайшов, або5

все, що присяг про нього неправдиво, i поверне його насамперед, i додасть до нього п’яту частину
тому, чиє воно, дасть його в день, коли виявиться провина його. I вiн приведе Господевi до свя-6

щеника жертву за провину свою, безвадного барана з дрiбної худоби за твоєю оцiнкою на жертву
за провину. I священик очистить його перед Господнiм лицем, i буде йому прощено все до одного,7

що вiн зробив на провину. I Господь промовляв до Мойсея, кажучи: Накажи Аароновi та синам8, 9

його, повiдаючи: Оце закон цiлопалення: Воно приноситься на огнищi своїм на жертiвнику цiлу нiч
аж до ранку, а огонь жертiвника горiтиме на ньому. I надiне священик льняну свою шату, i льняне10

спiднє зодягне на тiло своє, i збере попiл, що на нього огонь спалить цiлопалення на жертiвнику,
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та й покладе його при жертiвнику. I здiйме вiн шати свої, i зодягне одiж iншу, та й винесе попiл 11

поза табiр до чистого мiсця. А огонь на жертiвнику горiтиме на ньому, не погасне, а священик 12

палитиме на ньому дрова щоранку, i кластиме на нього цiлопалення, i палитиме на ньому лiй мир-
них жертов. Огонь завжди горiтиме на жертiвнику, не погасне. А оце закон про хлiбну жертву: 13, 14

Аароновi сини принесуть її перед лице Господнє до переду жертiвника. I вiзьме вiн iз неї жменею 15

своєю з пшеничної муки хлiбної жертви, та з оливи її, та ввесь ладан, що на хлiбнiй жертвi, та й
спалить на жертiвнику, любi пахощi, це частина її, як пригадувальна для Господа. А позостале з 16

неї їстимуть Аарон та сини його, прiсне буде їджене воно в святiм мiсцi, на подвiр’ї скинiї заповiту
будуть їсти її. Не буде печена вона квашеною. Їхню частину Я дав це з огняних Моїх жертов; вона 17

Найсвятiше, як жертва за грiх та жертва за провину. Кожен нащадок чоловiчої статi помiж Ааро- 18

нових дiтей буде її їсти, вiчна постанова для ваших поколiнь, з огняних жертов Господнiх. Усе, що
доторкнеться до них, освятиться. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце жертва Аарона 19, 20

та синiв його, що принесуть Господевi в днi помазання його: десята частина ефи пшеничної муки, це
постiйна хлiбна жертва: половина її рано, а половина її ввечорi. На лопатцi в оливi буде вона зро- 21

блена; принесеш її вимiшану, випечену жертву хлiбну в кусках принесеш, любi пахощi для Господа.
А помазаний священик зробить її замiсть нього зробить її котрийсь iз синiв його, це вiчна Господня 22

постанова. Уся вона буде спалена. А кожна священикова хлiбна жертва буде цiла, не буде їджена. 23

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Аарона та до синiв його, говорячи: Оце 24, 25

закон про жертву за грiх: На мiсцi, де зарiзується цiлопалення, буде зарiзувана жертва за грiх пе-
ред лицем Господнiм, Найсвятiше вона! Священик, що складає її як жертву за грiх, буде їсти її, на 26

мiсцi святому буде вона їджена, на подвiр’ї скинiї заповiту. Усе, що доторкнеться до м’яса її, стане 27

святе; а що з її крови покропить на одежу, що покропиться нею, те випереш на мiсцi святому. А 28

глиняний посуд, що в ньому вона варена, буде розбитий. А якщо в мiдянiм посудi була вона варена,
то буде вичищений до блиску й виполосканий водою. Кожен чоловiчої статi iз священикiв буде 29

їсти її, Найсвятiше вона. А кожна жертва за грiх, що з крови її буде внесено до скинiї заповiту на 30

окуплення в святинi, не буде їджена, в огнi буде спалена.
А оце закон жертви за провину, Найсвятiше вона. На мiсцi, де рiжуть цiлопалення, зарiжуть 7, 2

жертву за провину, а кров її священик покропить на жертiвника навколо. А ввесь її лiй iз неї вiн 3

принесе, курдюка, i лiй, що покриває нутрощi, i обидвi нирки, i лiй, що на них, що на стегнах, а 4

сальника на печiнцi здiйме з нирками, та й спалить те священик на жертiвнику, це огняна жертва 5

для Господа, жертва за провину вона. Кожен чоловiчої статi серед священикiв буде їсти її, на мi- 6

сцi святому буде вона їджена, Найсвятiше вона. Як про жертву за грiх, так само про жертву за 7

провини закон їм один: священиковi, що очистить нею, йому вона буде. А священик, що прино- 8

сить чиєсь цiлопалення, шкура цiлопалення, яке принiс вiн, священиковi, йому вона буде. I кожна 9

жертва хлiбна, що в печi буде печена, i кожна приготовлена в горшку та на лопатцi, священиковi,
що приносить її, йому вона буде. А кожна хлiбна жертва, мiшана в оливi й суха, буде вона всiм 10

синам Аароновим, як одному, так i другому. А оце закон про мирну жертву, що хтось принесе її 11

Господевi. Якщо принесе її на подяку, то вiн принесе на жертву подяки прiснi калачi, мiшанi в 12

оливi, i прiснi коржi, помазанi оливою, i вимiшана пшенична мука, калачi, мiшанi в оливi. Разом 13

iз калачами квашеного хлiба принесе вiн жертву свою, при мирнiй жертвi подяки його. I принесе 14

вiн щось одне з кожної жертви, приношення для Господа; це буде священиковi, що кропить кров
мирної жертви, буде йому. А м’ясо мирної жертви подяки його буде їджене в днi його жертви, не 15

позоставить iз нього нiчого до ранку. А якщо жертва його приношення обiтниця, або добровiль- 16

ний дар, то вона буде їджена в день принесення ним його жертви, а позостале з неї й назавтра
буде їджене. А позостале з м’яса кривавої жертви в третiм днi буде спалене. А якщо справдi буде 17, 18

їджене з м’яса мирної жертви його в третiм днi, то не буде вподобаний той, хто приносить її, це не
буде залiчене йому, буде нечисть; а хто їстиме з неї, понесе свiй грiх. А те м’ясо, що доторкнеться 19

до чогось нечистого, не буде їджене, на огнi буде спалене. А м’ясо чисте кожен чистий буде їсти
м’ясо. А душа, що буде їсти м’ясо з мирної жертви, що вона Господня, а нечисть його на ньому, то 20

буде вона винищена з народу свого. А коли хто доторкнеться до чогось нечистого, до нечистоти 21

людської, або до нечистої худоби, або до всього нечистого плазуючого, та проте буде їсти з м’яса
мирної жертви, що Господня вона, то буде той винищений iз народу свого. I Господь промовляв 22

до Мойсея, говорячи: Кажи до Iзраїлевих синiв, говорячи: жодного лою волового, анi овечого, анi 23
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козиного не будете їсти. А лiй iз падла й лiй пошматованого буде вживаний для всякої потреби,24

але їсти не будете їсти його. Бо кожен, хто їсть лiй iз худоби, що з неї приносить огняну жертву25

для Господа, то душа та, що їсть, буде винищена з народу свого. I жодної крови птаства та худоби26

не будете їсти по всiх ваших оселях. Кожна душа, що їстиме якубудь кров, то буде винищена душа27

та з-посеред народу свого. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїле-28, 29

вих синiв, говорячи: Хто приносить свою мирну жертву до Господа, той принесе своє приношення
Господевi з своєї мирної жертви. Руки його принесуть огнянi жертви Господнi, лiй iз грудиною,30

принесе грудину, щоб колихати її, як колихання перед Господнiм лицем. I священик спалить той31

лiй на жертiвнику. А та грудина буде Аароновi та синам його. А праве стегно з мирних жертов32

ваших дасте священиковi, як приношення. Хто з Ааронових синiв приносить кров мирних жер-33

тов та лiй, йому буде на пайку праве стегно. Бо Я взяв вiд Iзраїлевих синiв грудину колихання й34

стегно приношення з мирних жертов їхнiх, та й дав їх священиковi Аароновi й синам його на вiчну
постанову вiд Iзраїлевих синiв. Оце частка з помазання Аарона та частка з помазання синiв його35

з огняних жертов Господнiх у день приношення їх на священнослуження Господевi, що наказав36

Господь давати їм у день їхнього помазання вiд Iзраїлевих синiв, вiчна постанова на їхнi поколiн-
ня! Оце закон про цiлопалення, про хлiбну жертву, i про жертву за грiх, i про жертву за провину, i37

про посвячення, та про жертву мирну, що Господь наказав був Мойсеєвi на Сiнайськiй горi в день38

наказу Його Iзраїлевим синам приносити жертви свої Господевi в Сiнайськiй пустинi.
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Вiзьми Аарона та синiв його з ним, i шати, i оли-8, 2

ву помазання, i бичка жертви за грiх, i два барани, i коша з опрiсноками. I збери всю громаду до3

входу скинiї заповiту. I зробив Мойсей, як Господь наказав був йому. I зiбралась громада до входу4

скинiї заповiту. I промовив Мойсей до громади: Оце та рiч, що Господь наказав зробити. I привiв5, 6

Мойсей Аарона й синiв його, та й умив їх водою. I дав вiн на нього хiтона, й оперезав його поясом,7

i зодягнув його шатою, i дав на нього ефода, i оперезав його поясом ефоду, i прикрiпив ним ефода на
ньому. I поклав на нього нагрудника, i дав до нагрудника урiм та туммiм. I поклав завоя на голову8, 9

його, i поклав на завоя спереду його золоту квiтку, вiнця святости, як Господь наказав був Мойсе-
євi. I взяв Мойсей оливу помазання, i намастив скинiю, i все, що в нiй, та й освятив їх. I покропив10, 11

вiн iз неї сiм раз на жертiвника, i намастив жертiвника та ввесь посуд його, i вмивальницю та пiд-
ставу її, щоб їх освятити. I вилив з оливи помазання на Ааронову голову, та й помазав його, щоб12

його посвятити. I привiв Мойсей Ааронових синiв, i зодягнув їх у хiтони, й оперезав їх поясом, i13

поклав на них накриття голови, як Господь наказав був Мойсеєвi. I пiдвiв вiн бичка жертви за грiх,14

i поклав Аарон та сини його свої руки на голову того бичка жертви за грiх. I зарiзав, i взяв Мой-15

сей крови i дав своїм пальцем на роги навколо жертiвника, i очистив жертiвника. А кров вилив до
пiдстави жертiвника, i освятив його для очищання на ньому. I взяв вiн увесь лiй, що на нутрощах,16

i сальника на печiнцi, i обидвi нирки та їхнiй лiй, i Мойсей спалив на жертiвнику. А бичка, i шкуру17

його, i м’ясо його, i нечистiсть його спалив в огнi поза табором, як Господь наказав був Мойсеєвi. I18

привiв вiн барана цiлопалення, i поклали Аарон та сини його руки свої на голову барана. I зарiзав,19

i покропив Мойсей кров’ю навколо жертiвника. А барана розсiк на куски його, i Мойсей спалив20

голову, i куски, товщ. А нутрощi та голiнки пообмивав водою. I Мойсей спалив цiлого барана на21

жертiвнику, це цiлопалення на пахощi любi, це огняна жертва для Господа, як Господь наказав був
Мойсеєвi. I привiв барана другого, барана посвячення. I поклали Аарон та сини його руки свої22

на голову того барана. I зарiзав, i взяв Мойсей iз крови його та й дав на пипку правого вуха Аа-23

ронового й на великого пальця правої руки його, i на великого пальця правої ноги його. I привiв24

Ааронових синiв, i дав Мойсей iз крови тiєї на пипку правого їхнього вуха, i на великого пальця
правої руки їх, i на великого пальця правої ноги їх. I покропив Мойсей тiєю кров’ю жертiвника нав-
коло. I взяв вiн лiй, i курдюка, i ввесь лiй, що на нутрощах, i сальника на печiнцi, i обидвi нирки й25

їх лiй, i стегно правицi. А з коша з опрiсноками, що перед лицем Господнiм, узяв одного прiсного26

калача та калача хлiбного, одну оливу та одного коржика, i поклав на лої й на правiм стегнi. I дав27

вiн усе на руки Аарона, i на руки синiв його, i заколихав це, як колихання перед Господнiм лицем.
I взяв це Мойсей iз їхнiх рук, та й спалив на жертiвнику на цiлопалення, воно жертва посвячення,28

на пахощi любi, воно огняна жертва для Господа. I взяв Мойсей грудину та й заколихав її, як ко-29

лихання перед Господнiм лицем, iз барана посвячення. Вона була для Мойсея на пайку, як Господь
наказав був Мойсеєвi. I взяв Мойсей оливи помазання та крови, що на жертiвнику, i покропив на30
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Аарона, на шати його, i на синiв його, i на шати синiв його з ним. I посвятив Аарона, шати його, i
синiв його, i шати синiв його з ним. I сказав Мойсей до Аарона й до синiв його: Варiть м’ясо при 31

входi скинiї заповiту, i там будете їсти його, i хлiб, що в кошi посвячення, як я наказав був, говоря-
чи: Аарон та сини його будуть їсти його. А позостале з м’яса та з хлiба спалите в огнi. А iз входу 32, 33

скинiї заповiту не вийдете сiм день, аж до дня виповнення днiв вашого посвячення, бо Вiн буде сiм
день посвячувати вас. Як учинив я сьогоднi, так наказав Господь робити, щоб очистити вас. А 34, 35

при входi скинiї заповiту будете сидiти день i нiч сiм день, i будете виконувати варту Господню, щоб
вам не померти, бо так менi наказано. I зробив Аарон та сини його все те, як наказав був Господь 36

через Мойсея.
I сталося восьмого дня, закликав Мойсей Аарона та синiв його, та старших Iзраїлевих, та й 9, 2

сказав до Аарона: Вiзьми собi теля з худоби великої, на жертву за грiх, i барана на цiлопалення,
безвадних, i принеси перед Господнє лице. А до синiв Iзраїлевих будеш казати, говорячи: Вiзьмiть 3

козла на жертву за грiх, i теля й ягня однорiчних, без вад, на цiлопалення, i вола, i барана на жер- 4

тву мирну, на зарiз перед Господнiм лицем, i хлiбну жертву, мiшану в оливi, бо сьогоднi об’явиться
вам Господь. I вони взяли, що наказав був Мойсей, перед скинiю заповiту. I прийшла вся громада, 5

та й стала перед Господнiм лицем. I сказав Мойсей: Оце та рiч, що Господь наказав був, зробите, i 6

об’явиться вам слава Господня. I сказав Мойсей до Аарона: Пiдiйди до жертiвника, i вчини свою 7

жертву за грiх та своє цiлопалення, i очисти себе та народ, i вчини жертву за народ, i очисти їх, як
наказав був Господь. I пiдiйшов Аарон до жертiвника, та й зарiзав теля жертви за свiй грiх. А си- 8, 9

ни Аароновi принесли до нього кров, i вмочив вiн свого пальця в кров, та й дав на роги жертiвника,
а кров вилив до пiдстави жертiвника. А лiй i нирки та сальника на печiнцi з жертви за грiх спалив 10

на жертiвнику, як Господь наказав був Мойсеєвi, а м’ясо та шкуру спалив в огнi поза табором. I 11, 12

зарiзав вiн жертву цiлопалення, а Аароновi сини подали йому кров, i вiн покропив на жертiвника
навколо. А цiлопалення достачали йому його частинами, i голову, а вiн палив на жертiвнику. I 13, 14

обмив вiн нутрощi та голiнки, i спалив на цiлопаленнi на жертiвнику. I принiс вiн жертву за народ, 15

i взяв козла жертви за грiх народу, та й зарiзав його, i склав його в жертвi за грiх, як i першого. I вiн 16

принiс цiлопалення, i вчинив його за постановою. I вiн принiс хлiбну жертву, i наповнив iз неї руку 17

свою, та й спалив на жертiвнику, крiм цiлопалення ранкового. I зарiзав вiн вола й барана жертву 18

мирну, що належить народовi, а сини Аароновi принесли йому кров, i вiн покропив нею жертiвника
навколо, i принесли лiй з вола та з барана, курдюка, i лiй, що покриває нутрощi, i нирки, i сальника 19

на печiнцi. I поклали вони лiй на грудину, а вiн спалив лiй на жертiвнику. А грудину та праве сте- 20, 21

гно Аарон колихав, як колихання перед Господнiм лицем, як наказав був Мойсей. I пiдняв Аарон 22

свої руки до народу, та й поблагословив його, i зiйшов вiд приношення жертви за грiх i цiлопалення
та мирної жертви. I ввiйшов Мойсей та Аарон до скинiї заповiту; i вийшли вони, i поблагословили 23

народ, i слава Господня показалася всьому народовi. I вийшов огонь вiд лиця Господнього, i спа- 24

лив на жертiвнику цiлопалення та товщ. А ввесь народ бачив це, i закричали вони з радости, та й
попадали на обличчя свої...

I взяли Аароновi сини, Надав та Авiгу, кожен кадильницю свою, i дали в них огню, i поклали на 10
ньому кадило, i принесли перед Господнє лице чужий огонь, якого Вiн не наказав був приносити їм.
I вийшов огонь вiд лиця Господнього, та й спалив їх, i вони повмирали перед Господнiм лицем. I 2, 3

сказав Мойсей до Аарона: Це те, про що говорив був Господь, кажучи: Серед близьких Моїх Я буду
освячений, i перед усiм народом буду прославлений. I замовк Аарон. I покликав Мойсей Мисаїла 4

та Елцафана, синiв Уззiїла, Ааронового дядька, та й промовив до них: Пiдiйдiть, винесiть братiв
своїх iз святинi поза табiр. I вони пiдiйшли, та й винесли їх в їхнiх хiтонах поза табiр, як наказав 5

був Мойсей. I сказав Мойсей до Аарона, та до Елеазара й до Iтамара, синiв його: Голiв ваших не 6

вiдкривайте, i одеж ваших не роздирайте, щоб вам не померти, i щоб на всю громаду не розгнiвався
Вiн. А брати вашi, увесь дiм Iзраїлiв будуть оплакувати те спалення, що спалив Господь. А зо вхо- 7

ду скинiї заповiту не вийдете ви, щоб не померти, бо на вас олива Господнього помазання. I зробили
вони за Мойсеєвим словом. А Господь промовляв до Аарона, говорячи: Вина та п’янкого напою 8, 9

не пий анi ти, анi сини твої з тобою при входi вашiм до скинiї заповiту, щоб вам не померти. Це вiчна
постанова для ваших поколiнь, i щоб розрiзняти мiж святiстю й мiж несвятiстю, i мiж нечистим 10

та мiж чистим, i щоб навчати Iзраїлевих синiв усiх постанов, про що говорив до них Господь че- 11

рез Мойсея. I Мойсей промовляв до Аарона та до Елеазара й до Iтамара, позосталих синiв його: 12
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Вiзьмiть хлiбну жертву, полишену з огняних Господнiх жертов, та й їжте її прiсну при жертiвнику,
бо це Найсвятiше. I будете їсти її в мiсцi святому, бо вона уставова пайка твоя й уставова пайка13

синiв твоїх з огняних жертов Господнiх, бо так менi наказано. А грудину колихання та стегно при-14

ношення будете їсти в мiсцi чистому, ти й сини твої, та твої дочки з тобою, бо уставова пайка твоя
й уставова пайка синiв твоїх данi з мирних жертов Iзраїлевих синiв. Стегно приношення й грудину15

колихання на огняних жертвах лою принесуть вони, щоб колихати як колихання перед Господнiм
лицем. I буде це для тебе та для синiв твоїх з тобою на вiчну постанову, як наказав Господь. А16

козла жертви за грiх пильно шукав Мойсей, i ось вiн був спалений. I розгнiвався на Елеазара й на
Iтамара, позосталих Ааронових синiв, кажучи: Чому ви не з’їли жертви за грiх у мiсцi святому? Бо17

вона Найсвятiше, i її я дав вам, щоб уневажнити провину громади, щоб очистити їх перед Господнiм
лицем. Тож не внесено крови її до святинi всередину. Будете конче їсти її в святинi, як я наказав.18

I промовляв Аарон до Мойсея: От сьогоднi принесли вони свою жертву за грiх i цiлопалення своє19

перед Господнє лице, i трапилося менi оце. А буду я їсти жертву за грiх сьогоднi, чи буде це добре в
Господнiх очах? I почув Мойсей, i було це добре в його очах.20

I Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи їм: Промовляйте до Iзраїлевих синiв,11, 2

кажучи: Оце та звiрина, що будете їсти зо всiєї худоби, що на землi: Кожну з худоби, що має3

роздiленi копита, i що має копита роздвоєнi розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Тiльки цього4

не будете їсти з тих, що жують жуйку, i з тих, що мають роздiленi копита: верблюда, бо вiн жує
жуйку, та роздiлених копит не має, нечистий вiн для вас. I тушканчика, бо вiн жує жуйку, та не5

має роздiлених копит, нечистий вiн для вас. I зайця, бо вiн жує жуйку, та не має роздiлених копит,6

нечистий вiн для вас. I свинi, бо вона має роздiленi ратицi, i має ратицi роздвоєнi розривом, та7

жуйки не жує, нечиста вона для вас. Їхнього м’яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете8

доторкатися, нечисте воно для вас. Оце будете їсти зо всього, що в водi: усе, що має плавцi та9

луску в водi, у морях та в рiчках, їх будете їсти. А все, що не має плавцiв та луски в морях i в10

рiчках, зо всього, що роїться в водi, i зо всього, що пливає в водi, гидота вони для вас! I вони11

будуть гидота для вас, їхнього м’яса не будете їсти, а їхнього падла будете бридитися. Усе, що не12

має плавцiв та луски в водi, гидота воно для вас. А з птаства будете бридитися оцього, не будете13

їх їсти, гидота вони: орла, грифа й морського орла, i коршака, i сокола за родом його, усякого14, 15

крука за родом його, i струся, i сови, i яструба за родом його, i пугача, i рибалки, та iбiса, i16, 17, 18

лебедя, i пелiкана, i сича, i бусла, чаплi за родом її, i одуда, i нетопира. Уся комашня, що ходить19, 20

на чотирьох, гидота вона для вас. Тiльки те будете їсти зо всiєї комашнi, що ходить на чотирьох, що21

має голiнки вище своїх нiг, щоб ними скакати на землi. Оцi серед них будете їсти: сарану за родом22

її, i сол’ам за родом його, i харгол за родом його, i хагав за родом його. А вся гадина летюча, що має23

чотири ноги, гидота вона для вас. I через них ви будете ставати нечистi: кожен, хто доторкнеться24

до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А кожен, хто понесе що з їхнього падла, випере25

одежу свою, i буде нечистий аж до вечора. Щодо всякої худоби, що має роздiлене копито, i що не26

має роздвоєного розривом копита, i жуйки не жує, нечистi вони для вас. Кожен, хто доторкнеться
до них, буде нечистий. А кожне серед усякої звiрини, що ходить на лапах своїх, що ходить на27

чотирьох, нечистi вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до
вечора. А хто носить їхнє падло, випере одежу свою, i буде нечистий аж до вечора. Нечистi вони28

для вас. А оце вам нечисте серед плазунiв, що плазують по землi: крiт, i миша, i ящiрка за родом29

її, i ховрах, i щур, i слимак, i їжак, i тхiр. Оцi нечистi для вас серед усього плазуючого. Кожен,30, 31

хто доторкнеться до них, коли вони мертвi, буде нечистий аж до вечора. I все, що впаде на нього,32

коли вони мертвi, буде нечисте, кожна рiч, з дерева, або з одежi, або зо шкури, або з грубої тканини,
кожна рiч, що вживається до працi, в воду треба покласти їх, i будуть нечистi аж до вечора, а потому
стануть чистими. А всякий глиняний посуд, що з них упаде що до його середини, усе, що в серединi33

його, стане нечисте, а його розiб’єте. Кожна їжа, що їсться, на якiй була вода з такого посуду, буде34

нечиста; а кожен напiй, що п’ється, у кожнiм такiм посудi стане нечистим. I все, що на нього впаде35

з їхнього падла, стане нечисте: пiч та огнище буде розвалене, вони нечистi, i нечистi будуть для
вас. Тiльки джерело та яма, збiр води, будуть чистi. А хто доторкнеться до їхнього падла, буде36

нечистий. А коли що впаде з їхнього падла на всяке насiння сiвби, що сiється, чисте воно. А коли37, 38

буде налита вода на насiння, i впаде на нього з їхнього падла, нечисте воно для вас. А коли помре39

що з худоби, що вона на їжу для вас, то хто доторкнеться падла її, той буде нечистий аж до вечора.
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А хто їсть iз падла її, той випере одежу свою, i буде нечистий аж до вечора. I хто носить падло її, 40

той випере одежу свою, i буде нечистий аж до вечора. А все плазуюче, що плазує по землi, гидота 41

воно, не буде їстися. Усе, що повзає на животi, i все, що повзає на чотирьох, аж до всього, що 42

багатоножне, усе плазуюче, що плазує по землi, не будете їх їсти, бо гидота вони. Не занечищуйте 43

душ своїх усiм плазуючим, що плазує, i не зробитеся нечистi ними, i не станете нечистi ними. Бо 44

Я Господь, Бог ваш, i ви освятитеся, i будьте святi, бо святий Я, i не занечищуйте душ своїх усяким
плазуючим, що плазує по землi. Бо Я Господь, що вивiв вас iз єгипетського краю, щоб бути для 45

вас Богом. I будьте святi, бо святий Я. Оце закон про худобу, i про птаство, i про всяку живу 46

звiрину, що рухається в водi, i про всяку душу, що плазує по землi, щоб вiддiлювати мiж нечистим 47

та мiж чистим, i мiж звiриною, що їсться, та мiж звiриною, що не їсться.
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, говорячи: Коли 12, 2

жiнка зачне, i породить дитя чоловiчої статi, то буде нечиста сiм день; як за днiв нечистоти мiсячного
її, буде нечиста вона. А восьмого дня буде обрiзане тiло крайньої плотi його. I буде вона сидiти в 3, 4

кровi очищення тридцять день i три днi. До всякої святощi не буде вона доторкатися, а до святинi
не ввiйде аж до виповнення днiв очищення її. А якщо породить дитя жiночої статi, то буде нечиста 5

вона два тижнi, як за нечистости її мiсячної, i буде сидiти вона на кровi очищення шiстдесят день
i шiсть день. А по виповненнi днiв очищення її за сина або за дочку, принесе вона однорiчне ягня 6

на цiлопалення, та голубеня або горлицю на жертву за грiх, до входу скинiї заповiту до священика.
I вiн принесе це перед Господнє лице, i очистить її, i вона очиститься вiд джерела своєї крови. Це 7

закон про породiллю дитини чоловiчої або жiночої статi. А коли рука її не спроможеться на ягня, 8

то вiзьме вона двi горлицi або двоє голубенят, одне на цiлопалення й одне на жертву за грiх, й
очистить її священик, i вона стане чиста.

I Господь промовляв до Мойсея й Аарона, говорячи: Чоловiк, коли буде на шкурi тiла його 13, 2

напухлина, або лишай, або бiла пляма, i буде на шкурi тiла його нiби болячка прокази, то буде
спроваджений вiн до священика Аарона або одного з синiв його, священикiв. I огляне священик 3

ту болячку на шкурi тiла, а волосся на болячцi перемiнилося на бiле, i вигляд болячки глибший вiд
шкури тiла його, болячка прокази воно. I огляне її священик, i визнає його за нечистого. А якщо 4

болячка бiла вона на шкурi тiла його, а вигляд її не глибший вiд шкури, i волосся її не перемiнилося
на бiле, то замкне священик хворого на сiм день. I огляне її священик сьомого дня, а ось болячка, 5

на погляд його, спинилася, не поширилася та болячка по шкурi, то замкне його священик удруге
на сiм день. I огляне його священик сьомого дня вдруге, а ось болячка поблiдла, не поширилася 6

та болячка по шкурi, то священик визнає його за чистого, лишай вона. I випере вiн одежу свою та
й стане чистий. А якщо справдi пошириться лишай той по шкурi по явленнi священику на очище- 7

ння його, то явиться вiн удруге до священика. I огляне священик, а ось лишай той поширився по 8

шкурi, то священик визнає його за нечистого, проказа воно. Коли буде на людинi болячка про- 9

кази, то буде приведена до священика. I огляне священик, а ось на шкурi бiла напухлина, i вона 10

перемiнила волосся на бiле, i на напухлинi рiст живого м’яса, то це стара проказа на шкурi тiла 11

його. I священик визнає його за нечистого, але не замкне його, бо справдi давно вiн нечистий. А 12

якщо справдi кинеться та проказа по шкурi, i покриє та проказа всю шкуру хворого вiд голови його
аж до нiг його, куди лиш глянуть очi священиковi, i огляне священик, а ось проказа та покрила 13

все тiло його, то вiн визнає за чисту ту болячку: вся вона перемiнилася на бiлу, чиста вона. А того 14

дня, коли в нiй побачиться живе м’ясо, вiн стане нечистий. I огляне священик живе м’ясо, i визнає 15

його за нечистого; те живе м’ясо нечисте воно, проказа воно. Або коли живе м’ясо знову перемi- 16

ниться на бiле, то вiн прийде до священика. I огляне його священик, а ось перемiнилася болячка 17

на бiлу, то священик визнає ту болячку за чисту, чиста вона. А тiло, коли буде на ньому на шкурi 18

його гнояк, i вiн вилiкуваний, а на мiсцi гнояка буде бiла напухлина, або бiла, червонява пляма, то 19

покажеться священиковi. I огляне священик, а ось вигляд її нижчий вiд шкури, а волосся її пере- 20

мiнилося на бiле, то священик визнає її за нечисту, болячка прокази вона, вона кинулась на гнояку.
А якщо огляне її священик, а ось нема в нiй бiлого волосся, i вона не нижча вiд шкури, i вона блiда, 21

то замкне його священик на сiм день. А якщо справдi пошириться по шкурi, то священик визнає 22

його за нечистого, болячка прокази вона. А якщо бiла пляма спинилася на своєму мiсцi, не поши- 23

рилася, вона струп чиряка, i священик визнає його за чистого. Або тiло, коли буде на шкурi його 24

опалення вiд огню, i буде зарiст того опалення плямкою бiлою червонявою або бiлою, то огляне її 25
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священик, а ось перемiнилось волосся в плямi на бiле, а вид її глибший вiд шкури, проказа вона, в
опаленнi кинулась. I визнає священик його за нечистого, болячка прокази вона. А якщо священик26

огляне її, а ось у плямi нема бiлого волосу, i вона не нижча вiд шкури, i вона блiда, то священик за-
мкне його на сiм день. I огляне його священик восьмого дня. Якщо справдi пошириться по шкурi,27

то священик визнає його за нечистого, болячка прокази вона. А якщо пляма спиниться на своїм28

мiсцi, не поширилася по шкурi, i вона блiда, вона напухлина опалення. I священик визнає його за
чистого, бо струп опалення вона. А чоловiк або жiнка, коли буде на кому болячка на головi або29

на бородi, то священик огляне ту болячку, а ось вид її глибший вiд шкури, а в нiй жовтий, тонкий30

волос, то священик визнає його за нечисту, паршi вона, вона проказа голови або бороди. А коли31

священик огляне болячку паршiв, а ось вид її не глибший вiд шкури, i в нiй нема чорного волосу,
то священик замкне хворого на паршi на сiм день. I огляне священик ту болячку сьомого дня, а32

ось не поширилися паршi, i волосся в них не стали жовтi, а вид паршiв не глибший вiд шкури, то33

вiн поголиться, а паршiв не поголить. I замкне священик хворого на паршi вдруге на сiм день. I34

огляне священик паршi сьомого дня, а ось паршi не поширилися по шкурi, i їхнiй вид не глибший
вiд шкури, то священик визнає його за чистого, i вiн випере одежу свою, i стане чистий. А якщо35

справдi поширяться паршi по шкурi по його очищеннi, то священик огляне його, а ось поширились36

паршi по шкурi, то священик не буде дослiджувати щодо жовтого волосся, нечистий вiн. А якщо,37

на його погляд паршi спинилися, i в них виросло чорне волосся, то паршi вилiкуванi, вiн чистий.
I священик визнає його за чистого. А чоловiк або жiнка, коли на шкурi їхнього тiла буде багато38

бiлих плям, то огляне священик, а ось на шкурi їхнього тiла блiдi бiлi плями, лишай воно, кинувся39

на шкурi, чистий вiн. А коли в кого облiзе голова його, лисий вiн, вiн чистий. А якщо голова його40, 41

облiзла спереду його, лисий вiн спереду, вiн чистий. А коли на лисинi ззаду або на лисинi спереду42

буде бiла червонява болячка, це проказа, кинулась вона в лисинi заднiй його або в лисинi пере-
днiй його. I огляне його священик, а ось напухлина болячки бiла червонява в лисинi заднiй його43

або в лисинi переднiй його, як вигляд прокази на шкурi тiла, то це чоловiк прокажений, нечистий44

вiн. Конче визнає священик його за нечистого, на головi його болячка його. А прокажений, що45

проказа на ньому, одежа його буде роздерта, а голова його буде вiдкрита, i по уста закриє, i буде
кричати: Нечистий, нечистий! По всi днi, коли болячка на ньому, буде нечистий, вiн нечистий. Са-46

мiтний буде пробувати вiн, поза табором оселя його. А одежа, коли буде на нiй зараза прокази,47

на одежi вовнянiй або на одежi льнянiй, або на нитцi прямовiснiй, або на нитцi поземiй iз льону та48

вовни, або на шкурi, або на всякiм шкурянiм виробi, i буде та зараза зеленява або червонява на49

одежi, або на шкурi, або на нитцi прямовiснiй, або на нитцi поземiй, або на всякiй шкурянiй речi,
зараза прокази воно. I буде воно показане священиковi. I огляне священик ту заразу, та й замкне50

заразливе на сiм день. А дня сьомого огляне вiн ту заразу; коли зараза та поширилася на одежi,51

або на нитцi прямовiснiй, або на нитцi поземiй, або на шкурi, на всьому, що зроблене зо шкури, та
зараза злослива проказа, нечиста вона. I вiн спалить ту одежу, або нитку прямовiсну, або нитку52

позему в вовнi або в льонi, або всяку рiч шкуряну, що буде на нiй зараза, бо злослива проказа це,
огнем буде спалена. А якщо священик побачить, а ось не поширилася зараза на одежi, або на ни-53

тцi прямовiснiй, або на нитцi поземiй, або на всякiй речi шкурянiй, то священик накаже, i виперуть54

те, що на ньому зараза. I вiн замкне те вдруге на сiм день. I огляне священик заразу по випраннi,55

i ось, зараза не перемiнила свого вигляду, i зараза не поширилася, нечиста вона, огнем її спалите;
вона заглиблення на сторонi його переднiй або на сторонi його заднiй. А якщо священик побачив,56

а ось зараза та зблiдла по випраннi її, то вiн вiдiрве її вiд одежi або вiд шкури, або вiд нитки прямо-
вiсної, або вiд нитки поземої. А якщо вона покажеться ще на одежi, або на нитцi прямовiснiй, або57

на нитцi поземiй, або на якiй шкурянiй речi, то це шириться вона, огнем спалиш те, що на ньому та
зараза. А одежа, або нитка прямовiсна, або нитка позема, або яка шкуряна рiч, що випереш i зiйде58

вiд них та зараза, то буде випрана вдруге, i буде чиста. Оце закон про хворобу прокази на одежi59

вовнянiй або на льнянiй, або на нитцi прямовiснiй, або на нитцi поземiй, або на шкурi, на очищення
її або на признання її за нечисту.

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце буде закон про прокаженого в днi очищення14, 2

його: I буде вiн приведений до священика. I вийде священик поза табiр, i огляне священик, а ось3

вилiкувана хвороба прокази в прокаженого, то священик накаже, i вiзьме для очищуваного двох4

живих чистих птахiв, i кедрового дерева, i червону нитку, та iсопу. I накаже священик, i зарiже5
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одного птаха до глиняного посуду над живою водою. Птаха живого вiн вiзьме його, i кедрового 6

дерева, i червону нитку, та iсопу, i вмочить їх та живого птаха в кровi птаха, зарiзаного над живою
водою. I покропить на очищуваного вiд прокази сiм раз, та й очистить його, а живого птаха пустить 7

у поле. А очищуваний випере одежу свою й поголить усе волосся своє, i обмиється в водi, стане 8

чистий. А потому ввiйде до табору, i буде жити поза наметом своїм сiм день. I станеться сьомого 9

дня, поголить вiн усе волосся своє, свою голову, i бороду свою, i брови очей своїх, i все волосся
своє оголить, i випере одежу свою, i вимиє тiло своє в водi, i стане вiн чистий. А восьмого дня 10

вiзьме вiн двоє баранцiв безвадних, i одну однорiчну безвадну вiвцю i три десятих пшеничної муки,
жертва хлiбна, мiшана в оливi, i одного лога оливи. I поставить священик, що очищує, чоловiка 11

очищуваного з ними перед Господнiм лицем при входi скинiї заповiту. I вiзьме священик одного 12

баранця, i принесе його на жертву за грiх, та лога оливи, та й буде колихати їх, як колихання перед
Господнiм лицем. I вiн зарiже того баранця в мiсцi, де рiже жертву за грiх i цiлопалення, у мiсцi 13

святинi, бо як жертва за грiх та жертва за провину, вона для священика, найсвятiше вона. I вiзьме 14

священик крови жертви за провину, та й дасть священик на пипку правого вуха очищуваного, i на
великого пальця правої руки його та на великого пальця правої ноги його. I вiзьме священик з 15

логу оливи, та й виллє на лiву долоню свою. I вмочить священик правого пальця свого в оливу, що 16

на лiвiй долонi його, i покропить з оливи пальцем своїм сiм раз перед Господнiм лицем. А з решти 17

оливи, що на долонi його, священик дасть на пипку правого вуха очищуваного, i на великого пальця
правої руки його та на великого пальця правої ноги його на кров жертви за провину. А позостале 18

з оливи, що на долонi священиковiй, дасть на голову очищуваного. I священик очистить його перед
Господнiм лицем. I вчинить священик жертву за грiх, i очистить очищуваного з нечистоти його, а 19

потiм зарiже цiлопалення. I зложить священик те цiлопалення та ту хлiбну жертву на жертiвни- 20

ку, i священик очистить його, i стане вiн чистий. А якщо вiн бiдний, i рука його неспроможна, то 21

вiзьме одного баранця на жертву за провину на колихання, щоб очистити його, i одну десяту ефи
пшеничної муки, мiшану в оливi, i лога оливи, та двi горлицi або двоє голубенят, на що спроможна 22

рука його, i буде одне жертва за грiх, а одне цiлопалення. I вiн принесе їх восьмого дня на своє 23

очищення до священика, до входу скинiї заповiту перед Господнє лице. I вiзьме священик ягня 24

жертви за провину й лога оливи, та й буде колихати їх священик, як колихання перед Господнiм
лицем. I зарiже ягня жертви за провину, i вiзьме священик крови жертви за провину, та й дасть 25

на пипку правого вуха очищуваного, i на великого пальця правої руки його та на великого пальця
правої ноги його. А з оливи виллє священик на лiву долоню свою. I покропить священик своїм 26, 27

правим пальцем з оливи, що на лiвiй долонi його, сiм раз перед Господнiм лицем. I дасть священик 28

iз оливи, що на долонi його, на пипку правого вуха очищуваного, i на великого пальця правої ру-
ки його та на великого пальця правої ноги його, на мiсце крови жертви за провину. А позостале з 29

оливи, що на священиковiй долонi, дасть на голову очищуваного на очищення його перед Господнiм
лицем. I вiн спорядить одну з горлиць або з голубенят iз того, на що спроможна рука його, на що 30, 31

спроможна рука його, одне жертва за грiх, а одне цiлопалення понад жертву хлiбну. I очистить свя-
щеник очищуваного перед Господнiм лицем. Оце закон про того, що в ньому хвороба прокази, що 32

рука його неспроможна при очищеннi його. I Господь промовляв до Мойсея й до Аарона, говоря- 33

чи: Коли ви ввiйдете до ханаанського Краю, що Я даю вам на володiння, i наведу хворобу прокази 34

на доми Краю вашого володiння, то прийде той, що його той дiм, та й скаже священиковi, гово- 35

рячи: Нiби зараза показалася менi в домi. I накаже священик, i опорожнять той дiм, поки прийде 36

священик, щоб оглянути заразу, щоб не стало нечистим усе, що в домi. А потому ввiйде священик,
щоб оглянути той дiм. I вiн огляне заразу, i ось у стiнах дому заглиблення зеленявi або червонявi, 37

а їхнiй вид нижчий вiд стiни. I вийде священик iз того дому до виходу дому того, i замкне той дiм 38

на сiм день. I вернеться священик сьомого дня та й огляне, а ось поширилася та зараза на стiнах 39

того дому. I накаже священик, i витягнуть камiння, що на них та зараза, та й кинуть їх поза мiсто, 40

до мiсця нечистого. А дiм той вiн вишкребе зсередини кругом, а глину, що вишкребли, висиплють 41

поза мiстом, до нечистого мiсця. I вiзьмуть iнше камiння, i покладуть замiсть того камiння, i вiзьме 42

iнший тинк i обтинкує той дiм. А якщо вернеться та зараза, i кинеться в домi по витягненнi того 43

камiння й по вишкребаннi того дому й по обтинкуваннi, то ввiйде священик i огляне, а ось поши- 44

рилася та зараза в тiм домi, проказа злослива вона в тiм домi, нечистий вiн. I розвалить той дiм, i 45

камiння його, i дерево його, i ввесь тинк дому, i винесе поза мiсто, до нечистого мiсця. А хто вхо- 46
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дить до того дому всi днi, коли вiн замикав його, той буде нечистий аж до вечора. А хто лежить у47

тiм домi, той випере одежу свою, i хто їсть у тiм домi, той випере одежу свою. А якщо знову ввiйде48

священик i побачить, а ось не поширилася зараза в домi по обтинкуваннi дому, то священик визнає
той дiм за чистий, бо зараза вилiкувана. I вiзьме вiн на очищення того дому два птахи, i кедрового49

дерева, i червенi, та iсопу. I зарiже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. I вiзьме50, 51

вiн кедрового дерева, та iсопу, i червенi, i живого птаха, та й умочить їх у кровi зарiзаного птаха та в
живiй водi, i сiм раз покропить на той дiм. I очистить вiн той дiм пташиною кров’ю, i живою водою,52

i птахом живим, i кедровим деревом, i iсопом, i червенню. I пустить вiн живого птаха поза мiсто на53

поле, i очистить дiм той, i вiн стане чистий. Оце закон для всякої хвороби прокази та для паршiв,54

i для прокази одежi, i для дому, i для напухлини, i для лишаю, i для бiлої плями, для навчання на55, 56, 57

день занечищення й на день вiдчищення. Оце закон про проказу.
I Господь промовляв до Мойсея й до Аарона, говорячи: Промовляйте до Iзраїлевих синiв i ска-15, 2

жiть їм: Кожен чоловiк, коли з його тiла тектиме теча його, нечистий вiн. А це буде про нечистiсть3

його в течi його: коли тiло його випускає течу свою, або коли в тiлi його задержалась теча його,
воно нечистiсть його. Кожне ложе, що течивий ляже на ньому, буде нечисте, i кожна рiч, що вiн4

сяде на нiй, буде нечиста. I кожен, хто доторкнеться ложа його, випере свою одежу й обмиється5

в водi, i буде нечистий аж до вечора. А хто сяде на рiч, що на нiй сидiв течивий, той випере оде-6

жу свою й обмиється в водi, i буде нечистий аж до вечора. А хто доторкнеться до тiла течивого,7

той випере одежу свою й обмиється в водi, i буде нечистий аж до вечора. А коли течивий плюне8

на чистого, то випере той одежу свою й обмиється в водi, i буде нечистий аж до вечора. I кожен9

повiз, що на нiм конно їде течивий, буде нечистий. I кожен, хто доторкнеться до всього, що буде10

пiд ним, буде нечистий аж до вечора. А хто їх носить, той випере одежу свою й обмиється в водi, i
буде нечистий аж до вечора. I кожен, кого доторкнеться течивий, а рук своїх вiн не обiлляв водою,11

то випере вiн одежу свою й обмиється в водi, i буде нечистий аж до вечора. А глиняний посуд, що12

його доторкнеться течивий, буде розбитий, а кожен посуд дерев’яний буде обмитий водою. А коли13

течивий стане чистий вiд течi своєї, то вiн вiдлiчить сiм день на своє очищення, i випере одежу свою,
i обмиє тiло своє в живiй водi, i стане чистий. А восьмого дня вiн вiзьме собi двi горлицi або двоє14

голубенят, та й прийде перед лице Господнє до входу скинiї заповiту, i дасть їх священиковi. I спо-15

рядить їх священик: одне жертвою за грiх, а одне цiлопаленням, та й очистить священик його перед
Господнiм лицем вiд течi його. А чоловiк, коли вийде з нього насiння парування, то обмиє в водi16

все тiло своє, i буде нечистий аж до вечора. А всяка одежа й всяка шкура, що на нiй буде насiння17

парування, то вона буде випрана в водi, i буде нечиста аж до вечора. I жiнка, що чоловiк лежатиме18

з нею на парування, то обмиються вони в водi, i будуть нечистi аж до вечора. А жiнка, коли буде19

течива, кров буде течею її в тiлi її то сiм день буде в своїй нечистостi, а кожен, хто доторкнеться її,
буде нечистий аж до вечора. I все, на чому вона лежатиме в нечистостi своїй, буде нечисте; i все,20

на чому вона сяде, буде нечисте. А кожен, хто доторкнеться до мiсця лежання її, той випере одежу21

свою й обмиється в водi, i буде нечистий аж до вечора. А кожен, хто доторкнеться до всякої речi,22

на якiй вона сидить, той випере одежу свою й обмиється в водi, i буде нечистий аж до вечора. А23

якщо було б щось на ложi або на тiй речi, що вона сидiла на нiй, i вiн доторкнеться того, то буде
нечистий аж до вечора. А якщо буде лежати чоловiк iз нею, то нечистiсть її буде на ньому, i буде24

вiн нечистий сiм день. А жiнка, коли буде текти теча крови її багато днiв не в часi нечистости її,25

або коли буде текти понад нечистостi її, то всi днi течi нечистости її буде вона, як за днiв нечистости
її, нечиста вона. Кожне ложе, на якому вона лежатиме всi днi течi її, буде для неї, як ложе її нечи-26

стости. I кожна рiч, на яку вона сяде, буде нечиста, як нечистiсть мiсячного очищення її. I кожен,27

хто доторкнеться до них, буде нечистий, i випере одежу свою, i обмиється в водi, i буде нечистий
аж до вечора. А якщо вона очиститься вiд течi своєї, то вiдлiчить собi сiм день, а потому стане28

чиста. А восьмого дня вiзьме собi двi горлицi, або двоє голубенят, та й принесе їх до священика29

до входу скинiї заповiту. I спорядить священик одне жертвою за грiх, а одне цiлопаленням, та й30

очистить священик її перед Господнiм лицем вiд течi нечистости її. I вiддiлите Iзраїлевих синiв вiд31

їхньої нечистости, щоб не повмирали вони в своїй нечистостi через занечищення їхнє Моєї скинiї,
яка серед них. Оце закон про течивого та про того, що з нього виходить насiння лежання, що ним32

занечищується, i про хвору в мiсячнiм очищеннi її, i про течивого на течу свою, для чоловiка й для33

жiнки, та для чоловiка, що буде лежати з нечистою.



75 ДЕВИТ 16. 1–17. 5

I Господь промовляв до Мойсея по смертi обох Ааронових синiв, коли вони були наблизилися 16
перед Господнє лице i померли. I сказав Господь до Мойсея: Промовляй до Аарона, брата свого, 2

i нехай вiн не входить кожного часу до святинi за завiсу, перед вiко, що на ковчезi, щоб не вмер
вiн, бо Я в хмарi являюся над тим вiком. З оцим увiйде Аарон до святинi, з телям на жертву за 3

грiх та з бараном на цiлопалення. Вiн зодягне священного льняного хiтона, i льняна спiдня одiж 4

буде на тiлi його, i пiдпережеться льняним поясом, i обвинеться льняним завоєм, вони священнi
шати. I обмиє в водi своє тiло, та й зодягне вiн їх. А вiд громади Iзраїлевих синiв вiзьме вiн два 5

козли на жертву за грiх та одного барана на цiлопалення. I принесе Аарон теля жертви за грiх, 6

що належить йому, та й очистить себе та свiй дiм. I вiзьме вiн обох тих козлiв, та й поставить їх 7

перед Господнiм лицем при входi скинiї заповiту. I кине Аарон на обох тих козлiв жеребки, один 8

жеребок для Господа, i один жеребок для Азазеля. I принесе Аарон козла, що на нього вийшов 9

жеребок для Господа, i вчинить його жертвою за грiх. А козел, що на нього випав жеребок для 10

Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице, щоб очистити його, i щоб послати його до
Азазеля на пустиню. I принесе Аарон бичка жертви за грiх, що належить йому, та й очистить себе 11

та свiй дiм; i зарiже бичка жертви за грiх, що належить йому. I вiзьме повну кадильницю горючого 12

вугiлля з-над жертiвника перед Господнiм лицем, i повнi жменi свої тонко товченого запашного
кадила, та й внесе за завiсу. I покладе вiн те кадило на огонь перед Господнiм лицем, а хмара 13

кадила закриє вiко, що над свiдоцтвом, щоб вiн не помер. I вiзьме вiн крови бичка, та й покропить 14

пальцем своїм на передi вiка на схiд, а перед вiком покропить з крови сiм раз своїм пальцем. I 15

зарiже козла жертви за грiх, що належить народовi, i внесе його кров за завiсу, та й зробить iз
кров’ю його, як зробив був iз кров’ю теляти, i покропить її на вiко та перед вiком. I очистить вiн 16

святиню з нечистости Iзраїлевих синiв та з їхнiх переступiв через усi грiхи їхнi. I так вiн зробить для
скинiї заповiту, що знаходиться з ними серед їхньої нечистости. I жоден чоловiк не буде в скинiї 17

заповiту, коли вiн входить на очищення до святинi, аж до виходу його. I очистить вiн себе та дiм свiй,
та всю громаду Iзраїлеву. I вийде вiн до жертiвника, що перед Господнiм лицем, та й очистить його; 18

i вiзьме крови теляти й крови козла, та й дасть на роги жертiвника навколо. I покропить на нього 19

з крови пальцем своїм сiм раз, та й очистить його, та освятить його вiд нечистости Iзраїлевих синiв.
А коли вiн скiнчить очищення святинi й скинiї заповiту та жертiвника, то приведе живого козла. I 20, 21

покладе Аарон обидвi руки свої на голову живого козла, i визнає над ним усi грiхи Iзраїлевих синiв
та всi їхнi провини через усi їхнi грiхи, i складе їх на голову козла, та й пошле через призначеного
чоловiка на пустиню. I понесе той козел на собi всi їхнi грiхи до краю неврожайного, i пустить 22

того козла в пустиню. I ввiйде Аарон до скинiї заповiту, i здiйме льнянi шати, що зодягнув був при 23

входi його до святинi, i покладе їх там. I обмиє вiн тiло своє в водi в мiсцi святiм, i зодягне шати 24

свої та й вийде, i вчинить цiлопалення своє та цiлопалення за народ, i очистить себе та народ. А 25

лiй жертви за грiх спалить на жертiвнику. А той, хто вiдводив козла до Азазеля, випере одежу 26

свою й обмиє тiло своє в водi, а потому ввiйде до табору. А теля жертви за грiх та козла жертви за 27

грiх, що їхню кров внесено на очищення в святинi, випровадять поза табiр, та й спалять в огнi їхнi
шкури, i їхнє м’ясо та їхнi нечистости. А той, хто їх палить, випере одежу свою й обмиє своє тiло в 28

водi, а потому ввiйде до табору. I це стане для вас на вiчну постанову, сьомого мiсяця, десятого дня 29

мiсяця будете впокоряти вашi душi, i жодної працi не робитимете ви, анi тубiлець, анi приходько, що
мешкає серед вас, бо того дня буде окуп ваш на очищення ваше, зо всiх грiхiв ваших станете чистi 30

перед Господом. Субота повного вiдпочинку вiд працi вона для вас, i ви будете впокоряти душi 31

свої, це вiчна постанова. А очистить той священик, що помазали його, i що посвятили його бути 32

священиком замiсть батька свого. I зодягне вiн льнянi шати, шати священнi, та й очистить Святеє 33

Святих, i скинiю заповiту, i жертiвника очистить, i очистить священикiв та ввесь народ громади. I 34

буде це для вас на вiчну постанову на очищення Iзраїлевих синiв зо всiх їхнiх грiхiв раз у роцi. I вiн
учинив, як Господь наказав був Мойсеєвi.

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Аарона й до синiв його, та до всiх 17, 2

Iзраїлевих синiв, та й скажеш їм: Оце та рiч, що Господь наказав був, говорячи: Кожен чоловiк з 3

Iзраїлевого дому, що зарiже вола, або ягня, або козу в таборi, або щось зарiже поза табором, а до 4

входу скинiї заповiту не приведе того на принесення жертви для Господа перед скинiю Господню, то
кров буде полiчена тому чоловiковi, вiн пролив кров. I буде винищений чоловiк той з-посеред наро-
ду свого, щоб приводили Iзраїлевi сини свої жертви, якi вони рiжуть на чистому полi, i спроваджа- 5
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ли для Господа до входу скинiї заповiту до священика, i рiзали їх, як мирнi жертви для Господа. I6

покропить священик тiєю кров’ю на Господнього жертiвника при входi скинiї заповiту, та й спалить
лiй на любi пахощi для Господа. I щоб вони вже не рiзали своїх жертов козлам-демонам, за якими7

вони блудять. Це буде для них вiчна постанова на їхнi поколiння. А їм скажеш: Кожен чоловiк iз8

Iзраїлевого дому та з приходька, що буде мешкати серед вас, який принесе цiлопалення або жертву,
а до входу скинiї заповiту не принесе того, щоб учинити його для Господа, то буде знищений чоловiк9

той з-посеред народу свого! А кожен чоловiк iз Iзраїлевого дому та з приходька, що мешкає серед10

них, який буде їсти кров, то Я зверну лице Своє проти тiєї душi, що їсть вона ту кров, i винищу її з-
посеред народу її, бо душа тiла в кровi вона, а Я дав її для вас на жертiвника для очищення за душi11

вашi, бо кров та вона очищує душу. Тому сказав Я Iзраїлевим синам: Кожна душа з вас не буде12

їсти крови, i приходько, що мешкає серед вас, не буде їсти крови. А кожен чоловiк iз Iзраїлевих13

синiв та з приходька, що мешкає серед них, що вполює здобич звiрини або птаства, що їджене, то
вiн виллє кров того й закриє її пiском. Бо душа кожного тiла кров його, у душi його вона. I сказав14

Я Iзраїлевим синам: Крови кожного тiла ви не будете їсти, бо душа кожного тiла кров його вона.
Усi, що їдять її, будуть понищенi. А всяка душа, що їстиме падло та розшарпане серед тубiльця15

i серед приходька, нехай випере одежу свою й обмиється в водi, i буде нечистий аж до вечора, а
потiм стане чистий. А якщо вiн не випере, а тiла свого не обмиє, то понесе свою провину.16

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, i скажеш їм: Я Го-18, 2

сподь, Бог ваш! За чином єгипетського краю, що сидiли ви в нiм, не робiть, i за чином Краю хана-3

анського, що Я впроваджую вас туди, не зробите, i звичаями їхнiми не пiдете. Ви виконуватимете4

устави Мої, i будете додержувати постанови Мої, щоб ними ходити. Я Господь, Бог ваш! I будете5

додержувати постанов Моїх та уставiв Моїх, що людина їх виконує й ними живе. Я Господь! Жо-6

ден чоловiк не наблизиться до жодної однокровної своєї, щоб вiдкрити наготу. Я Господь! Наготи7

батька свого й наготи матерi своєї не вiдкриєш, вона мати твоя, не вiдкриєш наготи її! Наготи жiн-8

ки батька твого не вiдкриєш, вона нагота батька твого! Наготи сестри своєї, дочки батька свого9

або дочки матерi своєї, що народилися в домi або народилися назовнi, не вiдкриєш їхньої наготи!
Наготу дочки сина свого або дочки дочки своєї, не вiдкриєш наготи їхньої, бо вони нагота твоя!10

Наготи дочки жiнки батька свого, народженої вiд батька твого, вона сестра твоя, не вiдкриєш на-11

готи її! Наготи сестри батька свого не вiдкриєш, вона однокровна батька твого! Наготи сестри12, 13

матерi своєї не вiдкриєш, бо вона однокровна матерi твоєї. Наготи брата батька свого не вiдкри-14

єш, до жiнки його не наблизишся, вона тiтка твоя! Наготи невiстки своєї не вiдкриєш, вона жiнка15

сина твого, не вiдкриєш наготи її! Наготи жiнки брата свого не вiдкриєш, вона нагота брата тво-16

го! Наготи жiнки й дочки її не вiдкриєш; дочки сина її й дочки дочки її не вiзьмеш, щоб вiдкрити17

її наготу, вони однокровнi її, це кровозмiшання! I жiнки з сестрою її не вiзьмеш на суперництво,18

щоб вiдкрити наготу її при нiй за життя її. А до жiнки в час вiддiлення нечистости її не наблизи-19

шся, щоб вiдкрити наготу її. А з жiнкою свого ближнього не будеш лежати на насiння, щоб нею не20

стати нечистим. А з насiння свого не даси на жертву Молоховi, i не зневажиш Iмени Бога свого.21

Я Господь! А з чоловiком не будеш лежати як з жiнкою, гидота воно! I з жодною худобиною не22, 23

зляжешся, щоб не стати нею нечистим. I жiнка не стане перед худобиною на злягання, це паскуд-
ство! Не занечищуйтеся тим усiм, бо всiм тим занечищенi тi люди, яких Я виганяю перед вами. I24, 25

стала нечиста та земля, i Я полiчив на нiй її грiх, i та земля виригнула мешканцiв своїх! I ви будете26

додержувати постанов Моїх та уставiв Моїх, i не зробите жодної зо всiх тих гидот, як i тубiлець чи
приходько, що мешкає серед вас. Бо всi тi гидоти робили люди тiєї землi, якi перед вами, i стала27

нечиста та земля. I щоб та земля не виригнула вас через ваше занечищення її, як вона виригнула28

народ, який перед вами. Бо кожен, хто зробить одну зо всiх тих гидот, то душi, що роблять, будуть29

винищенi з-посеред їхнього народу. I ви будете додержувати наказiв Моїх, щоб не чинити чого з30

тих гидотних постанов, що робленi перед вами, i не споганитеся ними. Я Господь, Бог ваш!
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до всiєї громади Iзраїлевих синiв, та й19, 2

скажеш їм: Будьте святi, бо святий Я, Господь, Бог ваш! Кожен буде боятися матерi своєї та ба-3

тька свого, а субiт Моїх будете додержувати. Я Господь, Бог ваш! Не звертайтеся до iдолiв, i не4

робiть собi литих божкiв. Я Господь Бог ваш! А коли ви принесете мирну жертву для Господа, на5

вподобання вас принесете її. Ви будете їсти її в день принесення вашого та взавтра, а позостале до6

дня третього огнем буде спалене. А якщо справдi буде їджене воно третього дня, нечистiсть воно,7
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не буде вподобане. А хто те їсть, понесе вiн свiй грiх, бо споганив вiн святиню Господню, i буде 8

винищена душа та з-посеред народу свого! А коли ти будеш жати жниво своєї землi, не докiнчуй 9

жати до краю свого поля, а попадалих колоскiв твого жнива не будеш збирати; а виноградника 10

свого не вибереш дорешти, а попадалих ягiд виноградника свого не будеш збирати, для вбогого
та для приходька позостав їх. Я Господь, Бог ваш! Не будете красти, i не будете неправдиво за- 11

перечувати, i не будете говорити неправди один на одного! I не будете присягати Моїм Iменем на 12

неправду, бо зневажиш Iм’я Бога свого. Я Господь! Не будеш гнобити ближнього свого, i не будеш 13

грабувати, i не задержиш в себе через нiч аж до ранку заробiтку наймита. Не будеш проклинати 14

глухого, а перед слiпим не роби перешкоди, i будеш боятися Бога свого. Я Господь! Не зробите 15

кривди в судi: не будеш потурати особi вбогого, i не будеш пiдлещуватися до особи вельможного,
за правдою суди свого ближнього! Не будеш ходити плiткарем серед народу свого. Не будеш на- 16

ставати на життя свого ближнього. Я Господь! Не будеш ненавидiти брата свого в серцi своєму. 17

Конче вияви неправду свого ближнього, i не понесеш грiха за нього. Не будеш мститися, i не бу- 18

деш ненавидiти синiв свого народу. I будеш любити ближнього свого, як самого себе! Я Господь!
Постанов Моїх будете дотримувати. Не зробиш, щоб худоба твоя злучувалася двоїсто. Поля свого 19

не будеш обсiвати двоїсто. А одежа двоїста, мiшанина ниток, не ввiйде на тебе. А чоловiк, коли 20

буде злягатися з жiнкою, а вона невiльниця, заручена чоловiковi, а справдi не була вона викуплена,
або визволення не було дане їй, то нехай буде кара, але не будуть вони забитi, бо не увiльнена вона.
I спровадить вiн жертву за провину свою Господевi до входу скинiї заповiту, барана жертви за про- 21

вину. I очистить його священик бараном жертви за провину перед Господнiм лицем за грiх його, 22

що вiн був згрiшив. I проститься йому грiх його, що вiн був згрiшив. А коли ви ввiйдете до Краю 23

цього, i понасаджуєте всяке їстивне дерево, то плiд його вважатимете за необрiзаний, три роки бу-
де воно для вас необрiзане, не буде їджене. А року четвертого ввесь плiд його присвятиться для 24

Господа. А року п’ятого будете їсти плiд його, щоб помножився для вас урожай його. Я Господь, 25

Бог ваш. Не будете їсти з кров’ю. Не будете ворожити, i не будете чарувати! Не будете стригти 26, 27

волосся довкола голови вашої, i не будеш нищити краю бороди своєї. I не зробите на тiлi своїм 28

нарiзу за душу померлого, i не зробите на собi наколеного напису. Я Господь! Не безчесть своєї 29

дочки, i не роби її блудливою, щоб не стала блудливою ця земля, i не наповнилась земля розпустою.
Субiт Моїх будете додержувати, а святиню Мою будете шанувати. Я Господь! Не звертайтесь до 30, 31

духiв померлих та до ворожбитiв, i не доводьте себе до опоганення ними. Я Господь, Бог ваш! Пе- 32

ред лицем сивизни встань, i вшануй лице старого, i будеш боятися Бога свого. Я Господь! А коли 33

мешкатиме з тобою приходько в вашiм Краї, то не будете гнобити його. Як тубiлець iз вас буде 34

для вас приходько, що мешкає з вами, i ти будеш любити його, як самого себе, бо приходьки були
ви в єгипетськiм краї. Я Господь, Бог ваш! Не будете чинити кривди в судi, у мiрi, у вазi та в мiрi 35

рiдини. Вага вiрна, тягарцi вiрнi, ефа вiрна, гiн вiрний буде в вас. Я Господь, Бог ваш, що вивiв вас 36

iз єгипетського краю! I ви будете держати всi постанови Мої та всi устави Мої, i виконуватимете 37

їх. Я Господь!
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: I скажеш до Iзраїлевих синiв: Кожен чоловiк iз 20, 2

Iзраїлевих синiв та з приходька, що мешкає в Iзраїлi, який дасть iз насiння свого Молоховi, буде
конче забитий, народ краю закидає його камiнням. А Я зверну лице Своє проти того чоловiка, i 3

винищу його з-помiж народу його, бо з насiння свого дав вiн Молоховi, щоб занечистити святиню
Мою, збезчестити Моє святе Ймення. А якщо справдi люди того краю сховають свої очi вiд того 4

чоловiка, коли вiн дасть iз насiння свого Молоховi, щоб не забити його, то Я зверну Своє лице 5

проти того чоловiка та проти родини його, i винищу його й усiх, що блудять за ним, блудячи за
Молохом, з-посеред народу його. А душа, що звертається до померлих духiв та до чарiвникiв, 6

щоб блудити за ними, то Я зверну Своє лице проти тiєї душi, i винищу того з-посеред народу його.
I ви будете освячуватися, i будьте святi, бо Я Господь, Бог ваш! I ви будете держати постанови 7, 8

Мої, i будете виконувати їх. Я Господь, що освячує вас! Бо кожен чоловiк, що прокляне свого 9

батька чи матiр свою, буде конче забитий, батька свого чи матiр свою вiн прокляв, кров його на
ньому! А кожен, хто буде чинити перелюб iз чиєю жiнкою, хто буде чинити перелюб iз жiнкою 10

свого ближнього, буде конче забитий перелюбник та перелюбниця. А хто буде лежати iз жiнкою 11

батька свого, вiн вiдкрив наготу свого батька, будуть конче забитi обоє вони, кров їхня на них!
А хто буде лежати з невiсткою своєю, будуть конче забитi обоє вони, гидоту вчинили вони, кров 12
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їхня на них! А хто лежатиме з чоловiком як iз жiнкою, гидоту вчинили обоє вони, будуть конче13

забитi, кров їхня на них! А хто вiзьме жiнку й матiр її, гидота це, в огнi спалять його та її, i не14

буде кровозмiшання серед вас! А хто паруватиметься з скотиною, буде конче забитий, i скотину15

ту заб’єте. А жiнка, що наблизиться до якої скотини, щоб лежати з нею, то заб’єш ту жiнку та16

скотину ту, будуть конче забитi вони, кров їхня на них! А хто вiзьме сестру свою, дочку батька17

свого або дочку матерi своєї, i побачить наготу її, а вона побачить наготу його, ганьба це! I будуть
вони знищенi на очах синiв їхнього народу, вiн наготу сестри своєї вiдкрив, вiн понесе провину свою!
А хто буде лежати iз жiнкою, часу хвороби мiсячним, i вiдкриє її наготу, вiн джерело її обнажив, а18

вона вiдкрила джерело своєї крови, то будуть вони обоє знищенi з-посеред народу свого! I не19

вiдкриєш наготи сестри матерi своєї й сестри батька свого, бо однокровну свою обнажив би ти,
вони понесуть провину свою. А хто буде лежати з тiткою своєю, вiн вiдкрив наготу дядька свого,20

грiх свiй вони понесуть, бездiтнi помруть! А хто вiзьме жiнку брата свого, це нечисть, вiн вiдкрив21

наготу брата свого, бездiтнi будуть. I ви будете додержувати всi постанови Мої й усi устави Мої, i22

будете виконувати їх, i не виригне вас земля та, куди Я впроваджаю вас, щоб сидiли ви в нiй. I не23

будете ви ходити за звичаями люду, що Я виганяю перед вами, бо все те робили вони, i Я їх обридив.
I сказав Я до вас: ви вспадкуєте їхню землю, а Я дам її вам на спадщину її, землю, що плине молоком24

та медом. Я Господь, Бог ваш, що вiддiлив вас вiд тих народiв! I ви вiддiляйте мiж худобою чистою25

та нечистою, i мiж птаством нечистим та чистим, i не занечищуйте душ своїх худобою й птаством, i
всiм, що роїться на землi, що Я вiддiлив для вас, як нечисте. I будьте для мене святi, бо святий Я,26

Господь. I Я вiддiлю вас вiд тих народiв, щоб ви були Мої. А чоловiк або жiнка, коли будуть вони27

викликати духа мерцiв або ворожити, будуть конче забитi, камiнням закидають їх, кров їхня на них!
I сказав Господь до Мойсея: Говори до священикiв, Ааронових синiв, i скажеш їм: Нiхто з вас21

нехай не занечиститься через доторкнення до померлого серед свого народу. Бо тiльки через до-2

торкнення до близьких однокровних своїх, через матiр свою, i через батька свого, i через сина сво-
го, i через дочку свою, i через брата свого, i через сестру свою, дiвчину близьку йому, що не була3

замужем, через тих вiн може занечиститися доторкненням. Бувши одружений, нехай не занечи-4

ститься серед рiднi своєї, щоб не збезчестити себе. Не зроблять вони лисини на головi своїй, i5

краю бороди своєї не пiдстрижуть, а на тiлi своїм не нарiжуть надрiзiв. Святi вони будуть для Бо-6

га свого, i не збезчестять вони Ймення Бога свого, бо вони приносять огнянi Божi жертви, хлiб
свого Бога. I будуть вони святi. Жiнки блудливої та збезчещеної вони не вiзьмуть, i не вiзьмуть7

жiнки, вигнаної вiд чоловiка свого, бо святий вiн для Бога свого. I освятиш його, бо вiн приносить8

хлiб Бога твого, святий вiн буде для вас, бо святий Я, Господь, що освячує вас! А священикова9

дочка, коли зачне робити блуд, вона безчестить батька свого, ув огнi буде спалена. А священик,10

найбiльший вiд братiв своїх, що на голову його буде виллята олива помазання, i буде посвячений
на одягання шат, вiн голови своєї не запустить i шат своїх не роздере, i до жодного вмерлого не11

ввiйде, навiть через батька свого та через матiр свою не смiє занечиститься. I вiн не вiдiйде вiд12

святинi, i не занечистить святинi Бога свого, бо на ньому посвячення оливи помазання його Бога.
Я Господь! I вiн вiзьме жiнку в дiвоцтвi її. Удови, i розведеної, i збезчещеної, блудливої, тих вiн не13, 14

вiзьме, а тiльки дiвицю з-помiж рiднi своєї вiн вiзьме за жiнку. I не збезчестить вiн насiння свого в15

рiднi своїй, бо Я Господь, що освячує його. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй16, 17

до Аарона, говорячи: Чоловiк iз насiння твого на їх поколiння, що буде в нiм вада, не приступить,
щоб приносити хлiб свого Бога. Бо жоден чоловiк, що в нiм вада, не приступить: чоловiк слiпий,18

або кульгавий, або кирпатий або довготелесий, або чоловiк, що матиме зламану ногу або зламану19

руку, або горбатий, або висохлий, або бiльмо на оцi його, або коростявий, або паршивий, або з20

розчавленими ядрами, кожен чоловiк iз насiння священика Аарона, що на нiм ця вада, не при-21

ступить, щоб приносити Господнi огнянi жертви, вада в нiм, не приступить вiн, щоб приносити хлiб
свого Бога. Вiн буде їсти хлiб свого Бога з Найсвятiшого та зо святощiв. Та до завiси не пiдiйде22, 23

вiн, i до жертiвника не приступить, бо вада в нiм, i не збезчестить святинi Моєї, бо Я Господь, що
освячує їх. I Мойсей промовляв до Аарона й до синiв його, та до всiх синiв Iзраїлевих.24

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Аарона й до синiв його, i нехай вони22, 2

обережно поводяться зо святощами Iзраїлевих синiв, якi вони посвячують Менi, i нехай не безче-
стять Мого святого Ймення. Я Господь! Скажи їм: На вашi поколiння кожен чоловiк, що набли-3

зиться зо всякого вашого насiння до святощiв, якi Iзраїлевi сини посвятять Господевi, а нечистiсть
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його на нiм, то буде винищена душа та з-перед лиця Мого. Я Господь! Кожен чоловiк з Аароново- 4

го насiння, коли вiн прокажений або течивий, не буде їсти зо святощiв, аж поки очиститься. А хто
доторкнеться всякого нечистого вiд мертвого тiла, або чоловiк, що з нього вийде насiння лежання,
або хто доторкнеться до всякого плазуна, через якого вiн стане нечистий, або до людини, через яку 5

стане нечистий, через усяку нечистiсть її, особа, що доторкнеться до того, то стане нечиста аж до 6

вечора, i не буде їсти зо святощiв, поки не обмиє свого тiла в водi. А коли зайде сонце, то стане 7

вiн чистий, а потiм буде їсти зо святощiв, бо це хлiб його. Падла та розшарпаного не буде вiн їсти, 8

щоб не занечиститись ним. Я Господь! I будуть вони стерегти Мої прикази, щоб не понести через 9

те грiха на собi, i щоб не померти через нього, коли б збезчестили їх. Я Господь, що освячує їх! А 10

кожен чужий не буде їсти святощiв; осiлий у священика й наймит не будуть їсти святощiв. А коли 11

священик купить чоловiка, купiвля срiбла його це, той буде їсти їх, також уроджений дому його, во-
ни будуть їсти його хлiб. А священикова дочка, коли буде видана чужому чоловiковi, вона не буде 12

їсти принесених святощiв. А священикова дочка, коли буде вдова, або розведена, а дiтей не має, 13

i вернеться до дому свого батька, як за молодости своєї, буде їсти з хлiба батька свого. А кожен
чужий не буде їсти його. А чоловiк, коли з’їсть святощi через помилку, то докладе до неї п’яту ча- 14

стину її, i вiддасть священиковi тi святощi, i священики не збезчестять святощiв Iзраїлевих синiв, 15

що вони приносять Господевi, i не стягнуть на себе вини за провину їдження своїх святощiв. Бо 16

Я Господь, що освячує їх. I промовляв Господь до Мойсея, говорячи: Промовляй до Аарона й до 17, 18

синiв його, та до всiх Iзраїлевих синiв, i скажеш їм: Кожен чоловiк з Iзраїлевого дому та з приходька
мiж Iзраїлем, що принесе свою жертву за всякими своїми обiтницями та за всякими даруваннями
своїми, що принесе Господевi на цiлопалення, то нехай принесе на вподобання ваше безвадного 19

самця з худоби великої, з овець i з кiз. Жодного, що в нiм вада, не принесете, бо не буде воно на 20

вподобання вас. А чоловiк, коли принесе Господевi мирну жертву на виразно висловлену обiтницю 21

або на дарунок, iз худоби великої чи з худоби дрiбної, безвадна буде на вподобання, жодна вада не
буде в нiй: слiпа, або зламана, або скалiчена, або шолудива, або коростява, або паршива, не при- 22

несете тих Господевi, i жертви огняної не дасте з них на жертiвника для Господа. А вола та вiвцю 23

з занадто довгим чи занадто коротким яким членом добровiльно принесеш у жертву, а на обiтницю
вони не вгоднi Боговi. А того, що має ядра розчавленi, чи збитi, чи вiдiрванi, чи вiдрiзанi не пiдне- 24

сете Господевi, i в вашому Краї не зробите того. I з руки чужинця не принесете хлiба нашого Бога 25

зо всiх таких, бо в них зiпсуття їх, вада в них, вони не будуть вгоднi для вас. I Господь промовляв 26

до Мойсея, говорячи: Вiл, або вiвця, або коза, коли вродиться, то буде сiм день пiд своєю матiр’ю, 27

а вiд дня восьмого й далi буде вгодне на жертву огняну для Господа. А корови та вiвцi, її й маля 28

її не зарiжете одного дня. А коли будете приносити вдячну жертву для Господа, то приносьте так, 29

щоб вона була вгодна. Того дня буде вона з’їджена, не зоставите з неї аж до ранку. Я Господь! I 30, 31

заповiдi Мої будете додержувати, i будете виконувати їх. Я Господь! I не будете безчестити Мого 32

святого Ймення, i Я буду освячений серед Iзраїлевих синiв. Я Господь, що освячує вас, що вивiв 33

вас iз єгипетського краю, щоб бути вашим Богом. Я Господь!
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв i скажеш їм: Свя- 23, 2

та Господнi, що в них скликатимете святi збори, оце вони, свята Мої: Шiсть день буде робитись 3

робота, а дня сьомого субота повного вiдпочинку, святi збори, жодної роботи не будете робити. Це
субота вiдпочинку для Господа по всiх оселях ваших! Оце свята Господнi, святi збори, що скличете 4

їх у їхнiм означенiм часi: У мiсяцi першiм, чотирнадцятого дня мiсяця пiд вечiр Пасха для Госпо- 5

да. А п’ятнадцятого дня того мiсяця свято Опрiснокiв для Господа, сiм день будете їсти опрiсноки. 6

Першого дня будуть святi збори для вас, жодного робочого зайняття не будете робити. I будете 7, 8

приносити для Господа жертву сiм день; сьомого дня збори святi, жодного робочого зайняття не
будете робити. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промов до Iзраїлевих синiв i скажеш 9, 10

їм: Коли ви ввiйдете до того Краю, що Я даю вам, i будете жати жниво його, то снопа первопло-
ду ваших жнив принесете до священика, а вiн буде колихати снопа того перед лицем Господнiм, 11

щоб набути вподобання вам; першого дня по святi священик буде колихати його. I ви прирядите в 12

днi вашого колихання снопа однорiчне безвадне ягня на цiлопалення для Господа. А хлiбна його 13

жертва двi десятi ефи пшеничної муки, мiшаної в оливi, огняна жертва для Господа, пахощi любi;
а жертва лита його вино, чверть гiна. А хлiба, i пряженого зерна, i свiжих зерен ви не будете їсти 14

аж до самого того дня, аж до вашого принесення жертви для вашого Бога. Це вiчна постанова для
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ваших поколiнь по всiх ваших оселях. I вiдлiчите ви собi першого дня по святi, вiд дня вашого15

принесення снопа колихання, сiм тижнiв, повнi будуть вони. А до першого дня по сьомiм тижнi16

вiдлiчите п’ятдесят днiв, та й принесете хлiбну нову жертву для Господа. З ваших осель принесете17

два хлiби колихання, двi десятi ефи пшеничної муки будуть вони, будуть спеченi квашенi, перво-
плоди для Господа. I принесете понад той хлiб сiм ягнят безвадних у вiцi року, й одного бичка та18

два барани, вони будуть цiлопалення для Господа, i жертва хлiбна, i жертви литi для них, огняна
жертва, пахощi любi для Господа. I спорядите одного козла на жертву за грiх, та двоє ягнят у вiцi19

року на жертву мирну. I священик буде колихати їх разом iз хлiбом первоплодiв, як колихання20

перед Господнiм лицем, над двома ягнятами. Вони будуть святощi для Господа, для священика. I21

скличете того самого дня, i будуть святi збори для вас, жодного робочого зайняття не будете роби-
ти. Це вiчна постанова для ваших поколiнь по всiх ваших оселях! А коли ви будете жати жниво22

вашої землi, не дожинай краю поля твого, а попадалих колоскiв жнива твого не будеш збирати, для
вбогого та для приходька позоставиш їх. Я Господь, Бог ваш! I промовив Господь до Мойсея, го-23

ворячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, говорячи: Сьомого мiсяця, першого дня мiсяця буде вам24

повний спочинок, пам’ять сурмлення, святi збори. Жодного робочого зайняття не будете робити,25

i принесете огняну жертву для Господа. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: А десятого26, 27

дня самого мiсяця день Очищення вiн, збори святi будуть для вас, i будете впокоряти душi вашi, i
принесете огняну жертву для Господа. I жодного зайняття не будете робити того самого дня, бо вiн28

день Очищення, щоб очистити за вас перед лицем Господа, Бога вашого. Бо кожна душа, що не29

буде впокорюватись того самого дня, то буде вона винищена з своєї рiднi. А кожна душа, що буде30

робити яке зайняття того самого дня, то Я вигублю ту душу з-посеред народу її. Жодного зайняття31

не будете робити. Це постанова вiчна для ваших поколiнь по всiх ваших оселях! Вiн субота пов-32

ного спочинку для вас, i ви будете впокоряти душi свої, ввечерi дев’ятого дня мiсяця вiд вечора аж
до вечора будете святкувати вашу суботу. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй33, 34

до Iзраїлевих синiв, кажучи: П’ятнадцятого дня того сьомого мiсяця, свято Кучок, сiм день для Го-
спода. Першого дня святi збори, жодного робочого зайняття не будете робити. Сiм день будете35, 36

приносити огняну жертву для Господа; восьмого дня святi збори будуть для вас, i принесете огняну
жертву для Господа; це вiддання свята, жодного робочого зайняття не будете робити. Оце свята37

Господнi, що скликуватимете на них святi збори, щоб приносити огняну жертву для Господа, цiло-
палення, хлiбну жертву й заколену жертву, i жертви литi, належне дневi в його днi, окрiм Господнiх38

субiт, i окрiм дарiв ваших, i окрiм усiх ваших обiтниць, i окрiм усiх ваших дарувань, що дасте Го-
сподевi. А п’ятнадцятого дня сьомого мiсяця, коли ви збираєте врожай землi, будете святкувати39

свято Господнє сiм день; першого дня повний спочинок, i восьмого повний спочинок. I вiзьмете со-40

бi першого дня плоду гарного дерева, пальмовi вiття, i галузку многолистого дерева та припоточних
тополь, i будете веселитися перед лицем Господа, Бога вашого, сiм день. I будете святкувати його,41

як свято для Господа, сiм день у роцi. Постанова вiчна для ваших поколiнь, сьомого мiсяця будете
святкувати його. У кучках будете сидiти сiм день, кожен тубiлець в Iзраїлi сидiтиме в кучках, щоб42, 43

вашi поколiння пiзнали що Я в кучках посадив був Iзраїлевих синiв, коли виводив їх з єгипетського
краю. Я Господь, Бог ваш! I Мойсей промовляв до Iзраїлевих синiв про свята Господнi.44

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Накажи Iзраїлевим синам, i вони принесуть тобi24, 2

чистої, вичавленої оливи з оливкового дерева на освiтлення, щоб запалювати вiчну лямпаду. По-3

за завiсою свiдоцтва в скинiї заповiту прирядить її Аарон вiд вечора аж до ранку перед Господнiм
лицем назавжди. Це вiчна постанова для ваших поколiнь! На чистiм свiчнику прирядить вiн тi4

лямпади перед Господнiм лицем назавжди. I вiзьмеш пшеничної муки, i випечеш iз неї дванадцять5

калачiв, по двi десятi ефи буде один калач. I покладеш їх у два ряди, шiсть у ряд, на чистому столi6

перед Господнiм лицем, i поклади на ряд чистого ладану, i вiн стане для хлiба за пригадувальну7

частину, огняна жертва для Господа. Щосуботи вiн покладе його перед Господнiм лицем завжди,8

вiд Iзраїлевих синiв, вiчний заповiт. I вiн буде для Аарона та для синiв його, i вони будуть їсти9

його в святому мiсцi, бо вiн найсвятiше з огняних жертов Господнiх. Це вiчна постанова. I вийшов10

син iзраїльтянки, а вiн був син єгиптянина, мiж Iзраїлевих синiв. I сварився в таборi син тiєї iзра-
їльтянки з одним iзраїльтянином. I син тiєї iзраїльтянки богозневажив Iм’я Господнє, i проклинав.11

I привели його до Мойсея. А ймення матерi його Шеломiт, дочка Дiври, з Данового племени. I12

посадили його пiд сторожу аж до вияснення через уста Господнi. I Господь промовляв до Мой-13
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сея, говорячи: Виведи того, що проклинав, поза табiр, i покладуть усi, хто чув, свої руки на голову 14

його, i закидає його камiнням уся громада. А до Iзраїлевих синiв будеш промовляти, говорячи: 15

Кожен чоловiк, коли прокляне Бога свого, то понесе вiн свiй грiх. А той, хто богозневажив Госпо- 16

днє Ймення, буде конче забитий, конче укаменує його вся громада; чи приходько, чи тубiлець, коли
богозневажатиме Ймення Господнє, буде забитий. I кожен, хто заб’є людину, буде конче забитий. 17

А хто заб’є яку скотину, той вiдшкодує її, життя за життя. I кожен, коли зробить ваду своєму бли- 18, 19

жньому, як хто зробив, так буде зроблено йому: зламання за зламання, око за око, зуб за зуба, яку 20

ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому. А хто заб’є скотину, той вiдшкодує її, а хто заб’є 21

людину, той буде забитий. Суд один буде для вас, приходько буде як тубiлець. Бо Я Господь Бог 22

ваш! I Мойсей промовляв до Iзраїлевих синiв. I вони вивели того, хто проклинав, поза табiр, та й 23

закидали його камiнням. I зробили Iзраїлевi сини, як Господь наказав був Мойсеєвi.
I Господь промовляв до Мойсея на Сiнайськiй горi, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, 25, 2

та й скажеш їм: Коли ви ввiйдете до землi, що Я даю вам, то святкуватиме земля та суботу для Го-
спода. Шiсть лiт будеш засiвати своє поле, i шiсть лiт обтинатимеш свого виноградника, i збира- 3

тимеш урожай його, а сьомого року субота повного вiдпочинку буде для землi, повний вiдпочинок, 4

субота для Господа: поля свого не будеш обсiювати, а виноградника свого не будеш обтинати. Са- 5

морослого колосу жнив твоїх не будеш жати, а грон з необрiзаних виноградин твоїх не збиратимеш,
рiк повного вiдпочинку буде для землi. I те, що саме вродиться в цiм вiдпочинку землi, буде для вас 6

на їжу, для тебе, i для раба твого, i для невiльницi твоєї, i для наємника твого, i для осiлого твого,
що мешкають з тобою, i для скотини твоєї, i для звiрини, що в Краї твоїм, буде ввесь урожай його 7

на їжу. I вiдлiчиш собi сiм суботнiх рокiв, по сiм рокiв сiм раз, i будуть для тебе днi семи суботнiх 8

рокiв сорок лiт i дев’ять. I засурмите у сурми сьомого мiсяця, десятого дня мiсяця, в день Очи- 9

щення засурмите в сурми по цiлому Краю. I освятите рiк п’ятдесятрiччя, i оголосите волю в Краю 10

для всiх мешканцiв його, ювiлей вiн буде для вас: i вернеться кожен до своєї посiлости, i кожен до
родини своєї вернеться. Ювiлей цей рiк п’ятдесятрiччя буде для вас: на будете сiяти, i не будете 11

жати саморослi колосся її, i не будете збирати грон з необрiзаних виноградин їх, бо це ювiлей, 12

святощi будуть для вас, з поля будете їсти врожай його. У роцi того ювiлею вернетесь кожен до 13

своєї посiлости. А коли продасте що своєму ближньому, або купите з руки свого ближнього, не 14

обманюйте один одного. За числом рокiв по ювiлеї купиш вiд ближнього свого, за числом рокiв 15

урожаю вiн продасть тобi. За многiстю лiт побiльшиш цiну тiєї купiвлi, а за малiстю лiт зменшиш 16

цiну тiєї купiвлi, бо вiн продає тобi число лiт урожаю. I не обманите один одного, i будеш боятися 17

Бога свого, бо Я Господь, Бог ваш! I ви виконаєте постанови Мої, а устави Мої будете держати, 18

i будете виконувати їх, i безпечно сидiтимете на землi. I земля дасть плiд свiй, а ви будете їсти 19

досита, i безпечно сидiтимете на нiй. А коли ви скажете: Що будемо їсти сьомого року, тож не 20

будемо сiяти, не будемо збирати врожаї свої? I зошлю Я благословення Своє на вас шостого ро- 21

ку, i зродить врожай на три роки. I будете сiяти восьмий той рiк, i будете їсти з старих урожаїв 22

аж до року дев’ятого, аж до виросту врожаю його будете їсти старе. А земля не буде продаватися 23

назавжди, бо Моя та земля, бо ви приходьки та осiлi в Мене. А ви в усiй землi вашої посiлости 24

дозволяйте викуп землi. Коли збiднiє твiй брат, i продасть iз своєї посiлости, то прийде викупник 25

його, близький йому, i викупить продаж брата свого. А чоловiк, коли не буде йому викупника, а 26

рука його стане спроможна, i знайде потрiбне на викуп його, то облiчить вiн лiта продажу свого, i 27

верне позостале чоловiковi, що продав йому, та й вернеться до своєї посiлости. А якщо рука його 28

не знайде потрiбного на заплату йому, то буде продаж його в руцi покупця його аж до ювiлейного
року, i вийде вiн в ювiлеї, та й вернеться до посiлости своєї. А коли хто продасть мешкальний дiм в 29

обмурованому мiстi, то викуп його буде до кiнця року вiд часу продажу його, рiк буде на викуп його.
А якщо вiн не буде викуплений аж до кiнця року, то стане той дiм, що в мiстi, яке має мур, назавжди 30

для покупця його на поколiння його, не вийде вiн в ювiлеї. А доми в оселях, що не мають муру нав- 31

коло, до поля землi буде те прираховане, i буде йому викуп, i в ювiлеї вiн вийде. А мiста Левитiв, 32

доми в мiстах їх посiлости викуп для Левитiв завжди буде можливий. А хто викупить вiд Левитiв, 33

то продаж дому й мiста посiлости його вийде в ювiлеї, бо то доми мiст Левитiв, їхня посiлiсть серед
Iзраїлевих синiв. А пасовисько навколо їхнiх мiст не буде продане, бо це вiчна посiлiсть для них. 34

А коли збiднiє твiй брат, а його рука неспроможною стане, то пiдтримаєш його, приходько вiн чи 35

осiлий, i житиме вiн iз тобою. Не вiзьмеш вiд нього лихви та прибутку, i будеш боятися Бога свого, 36
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i житиме брат твiй з тобою. Срiбла свого не даси йому на лихву, i на прибуток не даси їжi своєї.37

Я Господь, Бог ваш, що вивiв вас iз єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути38

вашим Богом. А коли збiднiє брат твiй при тобi, i буде проданий тобi, то не будеш робити ним працi39

раба, як наймит, як осiлий вiн при тобi, аж до ювiлейного року буде вiн працювати тобi. вийде вiд40, 41

тебе вiн та сини його з ним, i вернеться вiн до родини своєї, i до посiлости батькiв своїх вернеться
вiн: бо вони Мої раби, що Я вивiв їх з єгипетського краю, не будуть вони проданi продажем раба.42

Не будеш володiти ним жорстоко, i будеш боятися Бога свого. А раб твiй та невiльниця твоя, що43, 44

будуть твої, будуть iз народiв, що навколо вас, iз них купите раба й невiльницю. А також iз синiв45

осiлих, що мешкають з вами, з них купите та з племенi їхнього, що з вами, що породили в Краї
вашiм, i будуть вони вам на посiлiсть. I передасте їх, як спадщину, вашим синам по вас на спадок46

посiлости навiки, ними будете робити, а братами вашими, синами Iзраїлевими, один одним, не бу-
дете володiти жорстоко. А коли рука приходька чи осiлого при тобi спроможна, а брат твiй збiднiє47

при ньому, i буде проданий приходьковi чи осiлому в тебе, або нащадковi племени приходька, то48

потiм, як буде проданий, викуп буде йому, один iз братiв його викупить його, або дядько його, або49

син дядька його викупить його, або з однокровних його, iз роду його викупить його, або спромо-
жна рука його, i буде викуплений. I облiчить вiн iз тим, хто набув його, вiд року продажу його аж50

до ювiлейного року, i буде цiна продажу його за числом лiт; як за днi наймита буде полiчено йому.
Якщо ще багато лiт, то згiдно з ними вiн верне свiй викуп iз срiбла його купiвлi. А якщо позостало51, 52

мало лiт до ювiлейного року, то облiчить йому, згiдно з роками його верне свого викупа. Як щорi-53

чнии наймит вiн буде при ньому, вiн не буде жорстоко панувати над ним на твоїх очах. А якщо вiн54

не буде викуплений у тих роках, то вийде ювiлейного року вiн та сини його з ним, бо Iзраїлевi сини55

Мої раби, Мої раби вони, що Я вивiв їх iз єгипетського краю. Я Господь, Бог ваш!
Не зробите собi божкiв та iдола, i кам’яного стовпа не поставите собi, i каменя з фiгурами не26

покладете в вашiм Краї, щоб кланятися перед ними. Бо Я Господь, Бог ваш! Субiт Моїх будете2

додержувати, а святиню Мою будете шанувати. Я Господь! Якщо будете ходити згiдно з постано-3

вами Моїми, а заповiдей Моїх будете додержувати й будете виконувати їх, то дам вашi дощi в їхнiм4

часi, i земля дасть свiй урожай, а польове дерево дасть плiд свiй. I молочення досягне вам вино-5

градобрання, а виноградобрання досягне сiяння, i ви будете їсти хлiб свiй досита, i будете сидiти
безпечно в вашому Краї. I дам мир у Краю, i ви будете лежати, i нiхто не вчинить, щоб ви тремтiли,6

бо злу звiрину винищу з землi, а меч не перейде через Край ваш. I ви будете гнати ворогiв своїх,7

а вони попадають перед вами вiд меча. I п’ятеро з вас поженуть сотню, а сотня з вас пожене де-8

сять тисяч, i попадають вороги вашi перед вами вiд меча. I обернусь Я до вас, i розплоджу вас, i9

розмножу вас, i виконаю Свого заповiта з вами. I ви будете їсти старе-перестарiле, i повикидаєте10

старе перед новим. I поставлю мiсце перебування Свого серед вас, i душа Моя не обридить вами.11

I Я буду ходити серед вас, i буду вам Богом, а ви будете Менi народом. Я Господь, Бог ваш, що12, 13

вивiв вас з єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами. I Я поламав занози вашого ярма, i вивiв
вас iз пiднесеною головою. А коли ви не будете слухнянi Менi, i не виконуватиме всiх тих заповiд-14

ей, i якщо постановами Моїми будете погорджувати, i якщо душа ваша бридитиметься законами15

Моїми, щоб не виконувати всiх заповiдей Моїх, щоб ламати вам заповiта Мого, то й Я зроблю вам16

оце: поставлю над вами перестрах, сухоти й пропасницю, що винищують очi й обезсилюють душу.
I ви надаремно сiятимете насiння своє, бо поїдять його вороги вашi. I зверну Я лице Своє на вас, i17

ви будете вдаренi перед своїми ворогами. I будуть панувати над вами ненависники вашi, i ви будете
втiкати, хоч нiхто вас не гнатиме. А якщо й при тому не будете слухнянi Менi, то Я семикратно по-18

бiльшу кару на вас за вашi грiхи. I зломлю пиху вашої сили, i зроблю ваше небо як залiзо, а землю19

вашу як мiдь! I надаремно буде вичерпуватися ваша сила: земля ваша не дасть свого врожаю, а20

дерево на землi не дасть свого плоду. А якщо й тодi пiдете проти Мене, i не схочете бути слухня-21

ними Менi, то Я семикратно збiльшу над вами удара Свого згiдно з вашими грiхами. I пошлю на22

вас пiльну звiрину, а вона винищить вам дiтей, i вигубить вашу худобу, i зменшить кiлькiсть вашу, i
попустошить вашi дороги. А якщо цими карами не будете навченi, i будете ходити проти Мене, то23, 24

й Я пiду проти вас, i вдарю вас i Я семикратно за вашi грiхи. I приведу на вас меча, що помстить25

пiмсту за заповiта, i ви будете зiбранi до ваших мiст, i Я пошлю моровицю на вас, i ви будете вiд-
данi в руку ворога. Коли Я знищу вам хлiб, пiдпору вашу, то десять жiнок будуть пекти хлiб вам26

в однiй печi, i вернуть хлiб ваш вагою, а ви будете їсти i не насититеся. А якщо й тим не станете27
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слухнянi Менi, i будете ходити проти Мене, то й Я з лютiстю пiду проти вас, i також Я семикратно 28

покараю вас за вашi грiхи, i ви тiло своїх синiв будете їсти, i тiло дочок своїх будете поїдати... I 29, 30

поруйную вашi висоти, i повитинаю вашi стовпи сонця, i поскладаю трупи вашi на трупах божкiв
ваших, i обридить душа Моя вас! I вчиню мiста вашi руїною, i поспустошую вашi святинi, i не 31

прийму ваших пахощiв любих. I спустошу Я Край той, i будуть дивуватися з того вашi вороги, що 32

мешкають у ньому. А вас порозпорошую помiж народiв, i вийму за вами меча, i стане Край ваш 33

спустошенням, а мiста вашi будуть руїною... Тодi земля та надолужить собi за суботнi роки по всi 34

днi спустошення її. Коли будете в краї ваших ворогiв, тодi ваша земля святкуватиме вiдпочинок, i
надолужить собi за свої суботнi роки. По всi днi спустошення святкуватиме вона вiдпочинок, чого 35

не святкувала в суботнi роки, коли ви сидiли на нiй. А щодо позосталих серед вас, то впроваджу 36

в їхнi серця полохливiсть в краях їхнiх ворогiв, i буде їх гнати навiть шелест подмухненого вiтром
листу, i будуть вони втiкати, як утiкають перед мечем, та й попадають, хоч нiхто не женеться... I 37

будуть вони спотикатися один об одного, нiби вiд меча, хоч нiхто не женеться за ними. I ви не змо-
жете стати проти ваших ворогiв... I погинете серед поганiв, i пожере вас земля ваших ворогiв. А 38, 39

позосталi серед вас помарнiють у краях ворогiв ваших за грiх свiй, а також за грiхи батькiв своїх
помарнiють iз ними. I визнають вони грiх свiй та грiх батькiв своїх, що ними спроневiрилися бу- 40

ли Менi, а також, що ходили проти Мене. Також i Я пiду проти них, i впроваджу їх до краю їхнiх 41

ворогiв. Якщо тодi впокориться їхне необрiзане серце, то тодi понесуть кару за свої грiхи. I Я зга- 42

даю заповiта Свого з Яковом, а також заповiта Свого з Iсаком, i також заповiта Свого з Авраамом
згадаю, i згадаю той Край. А Край той буде позбавлений їх, i надолужить собi свої суботнi роки, 43

опустiлий вiд них, а вони понесуть кару за свої грiхи, а то для того, що законами Моїми погорджу-
вали, а постанови Мої огидила була їхня душа. А проте, коли вони пробували в краю своїх ворогiв, 44

то Я не погорджував ними, i не збридив їх, щоб винищити їх, щоб зламати заповiта Свого з ними.
Бо Я Господь, Бог їх! I Я пам’ятатиму їм заповiта з предками, що Я вивiв їх з єгипетського краю 45

на очах поган, щоб бути їм Богом. Я Господь! Оце постанови, i устави та закони, що дав Господь 46

мiж Собою та мiж Iзраїлевими синами на Сiнайскiй горi через Мойсея.
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв та й скажеш їм: Коли 27, 2

хто складає обiтницю Боговi за твоєю оцiнкою душ для Господа, то буде твоя оцiнка: чоловiка вiд 3

вiку двадцяти лiт i аж до вiку шостидесяти лiт, i буде твоя оцiнка п’ятдесят шеклiв срiбла на мiру
шеклем святинi; а якщо жiнка вона, то буде твоя оцiнка тридцять шеклiв. А якщо вiд вiку п’яти 4, 5

лiт i до вiку двадцяти лiт, то буде твоя оцiнка: чоловiка двадцять шеклiв, а для жiнки десять шеклiв.
А якщо вiд вiку мiсяця й аж до вiку п’яти лiт, то буде твоя оцiнка: чоловiка п’ять шеклiв срiбла, а 6

для жiнки твоя оцiнка три шеклi срiбла. А якщо вiд вiку шостидесяти лiт i вище: якщо чоловiк, 7

то буде твоя оцiнка п’ятнадцять шеклiв, а для жiнки десять шеклiв. А якщо вiн обiднiлий проти 8

твоєї оцiнки, то поставить його перед священиком, i священик оцiнує його, за тим, що спроможна
рука того, хто обiцяв, оцiнує його священик. А якщо буде худоба, що з неї приносять жертву для 9

Господа, усе, що дається iз неї для Господа, буде святощами. Не вiльно обмiняти її, анi заступити її, 10

добру злою, або злу доброю; а якщо справдi заступить худобу худобою, то буде вона та заступство
її буде святощами. А якщо та всяка худоба нечиста, що з неї не приносять жертов для Господа, то 11

вiн поставить ту худобу перед священиком, i священик оцiнує її чи то добре, чи недобре. Як оцiнує 12

священик, так нехай буде. А якщо вiн справдi викупить її, то додасть п’яту частину її над оцiнку 13

твою. А коли хто посвятить дiм свiй на святiсть для Господа, то священик оцiнує його чи то добре, 14

чи недобре. Як оцiнує його священик, так стане. А якщо той, хто посвячує, викупить свого дома, то 15

додасть п’яту частину срiбла твоєї оцiнки над нього, i буде його. А якщо хтось посвятить Господевi 16

з поля своєї посiлости, то буде оцiнка твоя посiвом його, посiв хомера ячменю за п’ятдесят шеклiв
срiбла. Якщо вiн посвятить своє поле вiд ювiлейного року, то воно стане за оцiнкою твоєю. А 17, 18

якщо посвятить поле своє по ювiлеї, то священик облiчить йому те срiбло за роками, позосталими
до ювiлейного року, i те буде вiдняте вiд оцiнки твоєї. А якщо справдi викупить те поле той, хто 19

посвячує його, то додасть п’яту частину срiбла оцiнки над нього, i стане воно його. А якщо вiн 20

не викупить поля того, i якщо вiн продасть те поле кому iншому, то вже не буде воно викуплене.
I буде те поле, коли воно вийде в ювiлеї, святiсть для Господа, як поле закляття, для священика 21

буде посiлiсть ним. А якщо вiн посвятить Господевi поле купiвлi своєї, що не з поля посiлости 22

його, то священик облiчить йому суму твоєї оцiнки аж до ювiлейного року, i дасть твою оцiнку того 23
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дня, як святiсть для Господа. В ювiлейному роцi вернеться те поле до того, вiд кого купив його,24

що його посiлiсть тiєї землi. А вся оцiнка твоя буде шеклем святинi, двадцять гер буде шекель.25

Тiльки перворiдного в худобi, що визнане, як перворiдне для Господа, нiхто не посвятить його, чи26

то вiл, чи то овечка, Господевi воно! А якщо в худобi нечистiй, то викупить за твоєю оцiнкою, i27

додасть п’яту частину над нього. А якщо не буде викуплене, то буде продане за оцiнкою твоєю.
Тiльки кожне закляття, що людина заклене Господевi зо всього, що його, вiд людини, i худоби, i вiд28

поля його посiлости, не буде продане й не буде викуплене, воно найсвятiше для Господа. Кожне29

закляття, що буде оголошене за закляття з-посеред людей, не буде викуплене, буде конче забите.
А всяка десятина з землi, з насiння землi, з плоду дерева, Господевi воно, святощi для Господа! А30, 31

якщо дiйсно викупить хтось свою десятину, той додасть п’яту частину її над неї. А всяка десятина32

худоби великої та худоби дрiбної, усе, що перейде пiд палицею, десяте буде святiсть для Господа.
Не буде перебирати мiж добрим та злим, i не замiнить його. А якщо справдi заступить його, то33

буде воно та заступство його, буде святiсть, не буде викуплене. Оце заповiдi, що Господь наказав34

Мойсеєвi для Iзраїлевих синiв на Сiнайськiй горi.



ЧЕТВЕРТА КНИГА МОЙСЕЄВА

ЧИСЛА

I
Господь промовляв до Мойсея в Сiнайськiй пустинi в скинiї заповiту першого дня другого 1
мiсяця, другого року вiд виходу їх з єгипетського краю, говорячи: Перелiчiть усю громаду 2

Iзраїлевих синiв за родами їхнiми, за домами їхнiх батькiв числом усiх чоловiчої статi за їх
головами, вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожного, хто здатний до вiйська в Iзраїлi, за вiйсько- 3

вими вiддiлами їхнiми перелiчiть їх ти та Аарон. А з вами будуть по одному мужевi для племени; 4

той муж голова дому батькiв своїх вiн. А оце ймення тих мужiв, що стануть iз вами: для Рувима 5

Елiцур, син Шедеурiв; для Симеона Шелумiїл, син Цурiшаддаїв; для Юди Нахшон, син Аммi- 6, 7

надавiв; для Iссахара Натанаїл, син Цуарiв; для Завулона Елiв, син Хелонiв; для Йосипових 8, 9, 10

синiв, вiд Єфрема Елiшама, син Аммiгудiв; вiд Манасiї Гамалiїл, син Педацурiв; для Венiямина 11

Авiдан, син Гiд’онiїв; для Дана Ахiезер, син Аммiшаддаїв; для Асира Паг’iїл, син Охранiв; для 12, 13, 14

Гада Ел’ясаф, син Деуїлiв; для Нефталима Ахiра, син Енанiв. Оце покликанi громади, началь- 15, 16

ники племен їхнiх батькiв. Вони голови тисяч Iзраїлевих. I взяв Мойсей та Аарон тих мужiв, що 17

були названi пойменно, i вони зiбрали всю ту громаду першого дня другого мiсяця. I вони вияви- 18

ли родоводи свої за домами їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку двадцяти лiт i вище, за головами їх,
як Господь наказав був Мойсеєвi. I вiн перелiчив їх у Сiнайськiй пустинi. I було синiв Рувима, 19, 20

перворiдного Iзраїлевого, їхнiх нащадкiв за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв числом iмен за
головами їх, усiх чоловiчої статi вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожен, хто здатний до вiйська, пере- 21

лiченi їхнi вiд Рувимового племенi сорок i шiсть тисяч i п’ятсот. У Симеонових синiв їхнiх нащадкiв 22

за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв перелiк їх числом iмен за головами їхнiми, усi чоловiчої
статi вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожен, хто здатний до вiйська, перелiченi їхнi вiд Симеонового 23

племени п’ятдесят i дев’ять тисяч i триста. У Гадових синiв їхнiх нащадкiв за їхнiми родами, за 24

домами їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожен, хто здатний до вiйська, пе- 25

релiченi їхнi вiд Гадового племени сорок i п’ять тисяч i шiстсот i п’ятдесят. У Юдових синiв їхнiх 26

нащадкiв за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожен,
хто здатний до вiйська, перелiченi їхнi вiд Юдового племени сiмдесят i чотири тисячi й шiстсот. 27

У Iссахарових синiв їхнiх нащадкiв за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку 28

двадцяти лiт i вище, кожен, хто здатний до вiйська, перелiченi їхнi вiд Iссахарового племени п’ят- 29

десят i чотири тисячi й чотириста. У Завулонових синiв їхнiх нащадкiв за їхнiми родами, за домами 30

їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожен, хто здатний до вiйська, перелiченi 31

їхнi вiд Завулонового племени п’ятдесят i сiм тисяч i чотириста. У Йосипових синiв: у Єфремових 32

синiв їхнiх нащадкiв за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку двадцяти лiт i
вище, кожен, хто здатний до вiйська, перелiченi їхнi вiд Єфремового племени сорок тисяч i п’ятсот. 33

У синiв Манасiї їхнiх нащадкiв за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку двад- 34

цяти лiт i вище, кожен, хто здатний до вiйська, перелiченi їхнi вiд племени Манасiїного тридцять i 35

двi тисячi й двiстi. У Венiяминових синiв їхнiх нащадкiв за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв 36

числом iмен вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожен, хто здатний до вiйська, перелiченi їхнi вiд Венi- 37

яминового племени тридцять i п’ять тисяч i чотириста. У Данових синiв їхнiх нащадкiв за їхнiми 38

родами, за домами їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожен, хто здатний до вiй-
ська, перелiченi їхнi вiд Данового племени шiстдесят i двi тисячi й сiмсот. У Асирових синiв їхнiх 39, 40

нащадкiв за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожен,
хто здатний до вiйська, перелiченi їхнi вiд Асирового племени, сорок i одна тисяча й п’ятсот. У 41, 42

синiв Нефталимових їхнiх нащадкiв за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв числом iмен вiд вiку
двадцяти лiт i вище, кожен, хто здатний до вiйська, перелiченi їхнi вiд племени Нефталимового 43

п’ятдесят i три тисячi й чотириста. Оце тi перелiченi, кого перелiчив Мойсей й Аарон та Iзраїлевi 44

начальники, дванадцятеро мужа, вони були по одному мужевi для дому батькiв своїх. I були всi 45

перелiченi з Iзраїлевих синiв за домами батькiв своїх вiд вiку двадцяти лiт i вище, кожен, хто зда-
тний до вiйська, в Iзраїлi, i були всi перелiченi шiстсот тисяч i три тисячi й п’ятсот i п’ятдесят. А 46, 47

Левити не були перелiченi серед них за племенем батькiв своїх. I Господь промовляв до Мойсея, 48
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говорячи: Тiльки Левiєвого племени не переглянеш i не перелiчиш їх серед Iзраїлевих синiв. А49, 50

ти постав Левитiв наглядачами над скинiєю свiдоцтва, i над усiма речами її та над усiм, що її. Вони
будуть носити скинiю та всi її речi, i вони будуть обслуговувати її, i отаборяться навколо скинiї. А51

коли скинiя буде рушати, Левити розберуть її, а коли буде спинятися скинiя, Левити поставлять її.
А якщо наблизиться чужий, вiн нехай буде забитий. I отаборяться Iзраїлевi сини кожен у таборi52

своїм, i кожен при своїм прапорi за своїми вiйськовими вiддiлами. А Левити отаборяться навколо53

скинiї свiдоцтва, щоб не було гнiву на громаду Iзраїлевих синiв. I будуть Левити виконувати сторо-
жу скинiї свiдоцтва. I зробили Iзраїлевi сини, згiдно зо всiм, як наказав був Господь Мойсеєвi, так54

зробили вони.
I Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи: Отаборяться Iзраїлевi сини кожен при2, 2

прапорi своїм за ознаками домiв своїх батькiв, навпроти скинiї заповiту навколо отаборяться. На-3

передi на схiд отаборяться: прапор Юдиного табору за своїми вiйськовими вiддiлами, а начальник
Юдиних синiв Нахшон, син Аммiнадавiв; а його вiйсько та його перелiк сiмдесят i чотири тисячi4

й шiстсот. А при ньому отабориться Iссахарове плем’я, а начальник Iссахарових синiв Натанаїл,5

син Цуарiв; а його вiйсько та його перелiк п’ятдесят i чотири тисячi й чотириста. Плем’я Завуло-6, 7

нове, а начальник Завулонових синiв Елiяв, син Хелонiв; а його вiйсько та його перелiк п’ятдесят8

i сiм тисяч i чотириста. Усiх перелiчених Юдиного табору сто тисяч i вiсiмдесят тисяч i шiсть тисяч9

i чотириста за своїми вiйськовими вiддiлами. Вони рушать найперше. Прапор Рувимового табору10

на пiвдень, за вiйськовими вiддiлами своїми, а начальник Рувимових синiв Елiцур, син Шедеурiв;
а його вiйсько та його перелiк сорок i шiсть тисяч i п’ятсот. А при ньому отабориться Симеонове11, 12

плем’я, а начальник Симеонових синiв Шелумiїл, син Цурiшаддаїв; а його вiйсько та його пере-13

лiк п’ятдесят i дев’ять тисяч i триста. I Гадове плем’я, а начальник Гадових синiв Ел’ясаф, син14

Реуїлiв; а його вiйсько та його перелiк сорок i п’ять тисяч i шiстсот i п’ятдесят. Усiх перелiчених15, 16

Рувимового табору сто тисяч i п’ятдесят i одна тисяча й чотириста й п’ятдесят за своїми вiйськови-
ми вiддiлами. Вони рушать другi. I як рушить скинiя заповiту, то табiр Левитiв буде серед таборiв.17

Як вони отаборяться, так вирушать, кожен на своїм мiсцi за своїми прапорами. Прапор Єфремо-18

вого табору за вiйськовими вiддiлами своїми на захiд, а начальник Єфремових синiв Елiшама, син
Аммiгудiв; а його вiйсько та їхнiй перелiк сорок тисяч i п’ятсот. А при ньому плем’я Манасiїне,19, 20

а начальник синiв Манасiїних Гамалiїл, син Педацурiв; а його вiйсько та їхнiй перелiк тридцять i21

двi тисячi й двiстi. I Венiяминове плем’я, а начальник Венiяминових синiв Авiдан, син Гiд’онiїв;22

а його вiйсько та їхнiй перелiк тридцять i п’ять тисяч i чотириста. Усiх перелiчених Єфремового23, 24

табору сто тисяч i вiсiм тисяч i сто за своїми вiйськовими вiддiлами. Вони рушать третi. Прапор25

Данового табору пiвнiч, за своїми вiйськовими вiддiлами, а начальник Данових синiв Ахiезер, син
Аммiшаддаїв; а його вiйсько та їхнiй перелiк шiстдесят i двi тисячi й сiмсот. А при ньому отабо-26, 27

риться Асирове плем’я, а начальник Асирових синiв Паг’iїл, син Охранiв; а його вiйсько та їхнiй28

перелiк сорок i одна тисяча й п’ятсот. I плем’я Нефталимове, а начальник синiв Нефталимових29

Ахiра, син Енанiв; а його вiйсько та їхнiй перелiк п’ятдесят i три тисячi й чотириста. Усiх пе-30, 31

релiчених Данового табору сто тисяч i п’ятдесят i сiм тисяч i шiстсот. Вони рушать наостанку за
прапорами своїми. Оце перелiченi Iзраїлевих синiв за домами батькiв своїх, усiх перелiчених тих32

таборiв за своїми вiйськовими вiддiлами шiстсот тисяч i три тисячi й п’ятсот i п’ятдесят. А Левити33

не перелiченi серед Iзраїлевих синiв, як Господь наказав був Мойсеєвi. I Iзраїлевi сини зробили34

все, що Господь наказав був Мойсеєвi, так вони таборували за прапорами своїми, i так рушали
кожен за своїми родами при домi своїх батькiв.

А оце нащадки Аароновi та Мойсеєвi в днi, коли Господь промовляв до Мойсея на Сiнайськiй3
горi. I оце iмена Ааронових синiв: перворiдний Надав, i Авiгу, Елеазар та Iтамар. Оце iмена Аа-2, 3

ронових синiв, помазаних священикiв, що вiн посвятив їх бути священиками. Та помер Надав та4

Авiгу перед Господнiм лицем, коли вони принесли були чужий огонь перед Господнiм лицем у Сi-
найськiй пустинi, а синiв у них не було. I були священиками Елеазар та Iтамар за життя батька
свого Аарона. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Приведи Левiєве плем’я, i постав його5, 6

перед священиком Аароном, i вони будуть услуговувати йому. I будуть вони виконувати сторожу7

його та всiєї громади перед скинiєю заповiту, щоб виконувати службу скинiйну. I будуть вони сте-8

регти всi речi скинiї заповiту та сторожу Iзраїлевих синiв, щоб виконувати службу скинiйну. I даси9

Левитiв Аароновi та синам його, власне йому вони данi вiд Iзраїлевих синiв. А Аарона та синiв10
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його постав, щоб вони пильнували свого священства, а чужий, хто наблизиться, буде забитий. I 11

Господь промовляв до Мойсея, говорячи: А Я оце взяв Левитiв з-посеред Iзраїлевих синiв за- 12

мiсть кожного перворiдного, що розкривають утробу, з Iзраїлевих синiв. I будуть Левити Мої, бо 13

Мiй кожен перворiдний. Того дня, коли Я був ударив кожного перворiдного в єгипетськiм краї, Я
посвятив Собi кожного перворiдного в Iзраїлi вiд людини аж до скотини, Мої вони будуть. Я Го-
сподь! I Господь промовляв до Мойсея в Сiнайськiй пустинi, говорячи: Перелiчи Левiєвих синiв 14, 15

за домами їхнiх батькiв, за родами їхнiми, кожного чоловiчої статi вiд мiсячного вiку й вище перелi-
чиш їх. I Мойсей перелiчив їх за Господнiм словом, як йому наказано. I були за йменнями своїми 16, 17

оцi Левiєвi сини: Гершон, i Кегат, i Мерарi. А оце iмена Гершонових синiв за їхнiми родами: Лiвнi 18

та Шiм’ї. А сини Кегатовi за їхнiми родами: Амрам i Їцгар, Хеврон i Уззiїл. А сини Мерарi за 19, 20

їхнiми родами: Махлi та Мушi. Оце вони, роди Левiєвi, за домами своїх батькiв. Вiд Гершона: рiд 21

Лiвнiєвих та рiд Шiм’їєвих. Оце вони, роди Гершонових. Перелiченi їхнi числом кожного чоло- 22

вiчої статi вiд мiсячного вiку й вище, перелiченi їхнi сiм тисяч i п’ятсот. Роди Гершонових будуть 23

таборувати за наметом на захiд. А начальник батькiвського дому Гершонових Ел’ясаф, син Лаї- 24

лiв. А догляд Гершонових синiв у скинiї заповiту: скинiя внутрiшня i намет зовнiшнiй, i покриття 25

його, i завiса входу скинiї заповiту, i запони подвiр’я, i заслона входу подвiр’я, що на скинiї та на 26

жертiвнику навколо, i шнури її до всiєї служби його. А вiд Кегата: рiд Амрамових, i рiд Iцхаро- 27

вих, i рiд Хевронових, i рiд Оззiїлових, оце вони, роди Кегатових. Числом кожного чоловiчої статi 28

вiд мiсячного вiку й вище, вiсiм тисяч i шiстсот, що пильнували сторожу святинi. Роди Кегатових 29

синiв отаборяться на подовжньому боцi скинiї на пiвдень. А начальник батькового дому родiв Ке- 30

гатових Елiцафан, син Уззiїлiв. А їхнiй догляд: ковчег, i стiл, i свiчник, i жертiвники, i святi речi, 31

що служать ними, i завiса, i вся служба при тому. А начальник Левiєвих начальникiв Елеазар, 32

син священика Аарона, що мав догляд над тими, хто пильнує сторожу святинi. Вiд Мерарi: рiд 33

Махлiєвих, i рiд Мушiєвих, оце вони, роди Мерарiєвi. А перелiченi їхнi числом кожного чоловiчої 34

статi вiд мiсячного вiку й вище, шiсть тисяч i двiстi. А начальник батькiвського дому Мерарiєвих 35

родiв Цурiїл, син Авiхаїлiв. Вони отаборяться на подовжнiм боцi скинiї на пiвнiч. А догляд сто- 36

рожi Мерарiєвих синiв: дошки скинiї, i засови її, i стовпи її, i пiдстави її, i всi речi її, i вся служба
її, i стовпи подвiр’я навколо, i їхнi пiдстави, i кiлки їхнi, i їхнi шнури. А тi, що таборують спере- 37, 38

ду перед скинiєю, перед скинiєю заповiту на схiд, Мойсей й Аарон та сини його, вони виконують
сторожу святинi, сторожу за Iзраїлевих синiв. А чужий, хто наблизиться, буде забитий. Усi перелi- 39

ченi Левитiв, що перелiчив Мойсей та Аарон на Господнiй наказ за їхнiми родами, кожен чоловiчої
статi вiд мiсячного вiку й вище, двадцять i двi тисячi. I сказав Господь до Мойсея: Перелiчи всiх 40

перворiдних чоловiчої статi Iзраїлевих синiв вiд мiсячного вiку й вище, i перелiчи число iмен їх. I 41

вiзьми для мене Левитiв Я Господь! замiсть кожного перворiдного Iзраїлевих синiв, а худобу Леви-
тiв замiсть кожного перворiдного серед худоби Iзраїлевих синiв. I перелiчив Мойсей, як Господь 42

наказав був йому, усiх перворiдних серед Iзраїлевих синiв. I було всiх перворiдних чоловiчої статi 43

числом iмен вiд мiсячного вiку й вище, за їхнiми перелiченими двадцять i двi тисячi двiстi i сiмдесят
i три. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Вiзьми Левитiв замiсть кожного перворiдного 44, 45

серед Iзраїлевих синiв, а худобу Левитiв замiсть їхньої худоби, i будуть Левити Мої. Я Господь! А 46

на окуп тих двохсот i семидесяти i трьох, що позостали понад Левитами з перворiдного Iзраїлевих
синiв, то вiзьми по п’яти шеклiв на голову, на мiру шеклем святинi вiзьмеш, двадцять гер шекель, 47

i даси тi грошi Аароновi та синам його, як окуп за позосталих серед них. I взяв Мойсей грошi оку- 48, 49

пу вiд позосталих понад викуплених Левитами, вiд перворiдного Iзраїлевих синiв узяв вiн тi грошi, 50

тисячу i триста i шiстдесят i п’ять на мiру шеклем святинi. I дав Мойсей грошi окупу Аароновi та 51

синами його за Господнiм наказом, як Господь наказав був Мойсеєвi.
I Господь промовляв до Мойсея й до Аарона, говорячи: Перелiчи Кегатових синiв серед синiв 4, 2

Левiєвих за їхнiми родами, за домами їхнiх батькiв вiд вiку тридцяти лiт i вище й аж до вiку п’яти- 3

десяти лiт, кожного, хто здатний до вiйська, щоб виконувати працю в наметi скинiї заповiту. Оце 4

служба Кегатових синiв у скинiї заповiту: носити Святеє Святих. Коли табiр рушатиме, то ввiйде 5

Аарон та сини його, та й здiймуть завiсу заслони, i покриють нею ковчега свiдоцтва. I дадуть на 6

нього шкуряне тахашеве накриття, i розкладуть згори покривало, усе з блакитi, i накладуть держа-
ки його. А на столi показних хлiбiв розкладуть блакитну шату, i дадуть на нього миски, i ложки, 7

i чашi, i кухлi на лиття, i хлiб повсякчасний буде на ньому. I розкладуть на них шату з червенi, i 8
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покриють її шкуряним тахашевим покриттям, i накладуть держаки його. I вiзьмуть блакитну шату,9

i покриють свiчника освiтлення, i лямпадки його, i щипцi його, i його лопатки на вугiль, i всi по-
судини для оливи його, якими служать при ньому, i покриють його i ввесь посуд його шкуряним10

тахашевим покриттям, i покладуть на держаки. А на золотий жертiвник розкладуть блакитну ша-11

ту, i покриють його шкуряним тахашевим покриттям, i вкладуть його держаки. I вiзьмуть увесь12

посуд служення, що ним служать у святинi, i дадуть до блакитної шати, i покриють їх шкуряним
тахашевим покриттям, i покладуть на держаки. I заберуть попiл iз жертiвника, i розкладуть на13

ньому шату пурпурову, i покладуть на нього ввесь посуд його, що ним служать на ньому: лопатки14

на вугiль, видельця, i шуфлi, i кропильницi, ввесь посуд жертiвника; i розкладуть на ньому шкуряне
тахашеве покриття, i вкладуть держаки його. I скiнчить Аарон та сини покривати святиню та ввесь15

святий посуд, коли табiр рушає, а потiм увiйдуть Кегатовi сини, щоб нести але не доторкнуться до
святого, щоб не повмирати. А догляд Елеазара, сина священика Аарона, олива освiтлення, i ка-16

дило пахощiв, i повсякчасна хлiбна жертва, i олива помазання, догляд усiєї скинiї та всього, що в
нiй, у святинi та в речах її. I Господь промовляв до Мойсея й до Аарона, говорячи: Не винищуйте17, 18

племени Кегатових родiв з-посеред Левитiв. I оце зробiть їм, i будуть жити й не повмирають, коли19

вони пiдходять до Святого Святих: увiйдуть Аарон та сини його, i розмiстять їх одного по одному на
службi його та на ношеннi його. А самi вони не ввiйдуть, щоб анi на хвилю не бачити святинi, i щоб20

не повмирати. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Перелiчи також Гершонових синiв, во-21, 22

ни за домами свої батькiв, за родами своїми, вiд вiку тридцяти лiт i вище аж до вiку п’ятидесяти лiт23

перелiчиш їх усiх, хто здатний для працi, щоб служити в скинiї заповiту. Оце служба Гершонових24

родiв, на службу й на ношення: вони будуть носити покривала скинiї, i скинiю заповiту, покриття25

її й покриття тахашеве, що на нiй згори, i завiсу входу скинiї заповiту, i запони подвiр’я, i заслону26

входу брами подвiр’я, що при скинiї та при жертiвнику навколо, i шнури їхнi, i ввесь посуд служби
їх, i все, що буде зроблене для них, i будуть служити вони. На наказ Аарона та синiв його буде вся27

служба Гершонових синiв щодо всього ношення їхнього та щодо всiєї служби їхньої. I доручите їм
пильнувати про все, що вони будуть носити. Оце служба родiв Гершонових синiв у скинiї заповiту,28

а їхня сторожа у руцi Iтамара, сина священика Ааронового. Синiв Мерарiєвих за родами їхнiми,29

за домами їхнiх батькiв перелiчиш їх вiд вiку тридцяти лiт i вище, й аж до вiку п’ятидесяти лiт,30

перелiчиш їх кожного, хто здатний для працi, щоб служити в скинiї заповiту. А оце те, що вони по-31

виннi носити пiд час їхньої служби в скинiї заповiту: дошки скинiї, i засуви її, i стовпи її, i пiдстави її,
i стовпи подвiр’я навколо, i їхнi пiдстави, i їхнi кiлки, i їхнi шнури, зо всiма їхнiми речами, i зо всiєю32

службою їхньою, i пойменно перелiчиш речi, що вони дбають про їхнє ношення. Оце служба ро-33

дин синiв Мерарiєвих щодо всiєї їхньої служби в скинiї заповiту пiд рукою Iтамара, сина священика
Аарона. I перелiчив Мойсей та Аарон, та начальники громади Кегатових синiв за їхнiми родами34

й за домами їхнiх батькiв вiд вiку тридцяти лiт i вище, i аж до вiку п’ятидесяти лiт, кожного, хто35

входить до вiддiлу на службу в скинiї заповiту. I було їхнiх перелiчених за їхнiми родами двi ти-36

сячi сiмсот i п’ятдесят. Оце перелiченi Кегатових родiв, кожен, хто працює в скинiї заповiту, що37

перелiчив Мойсей та Аарон за Господнiм наказом через Мойсея. А перелiченi Гершонових синiв38

за своїми родами та за домами своїх батькiв вiд вiку тридцяти лiт i вище, i аж до вiку п’ятидесяти39

лiт, кожен, хто входить до вiддiлу на службу в скинiї заповiту, i було їхнiх перелiчених за родами40

їхнiми, за домами своїх батькiв двi тисячi й шiстсот i тридцять. Оце перелiченi родiв Гершонових41

синiв, кожен, хто працює в скинiї заповiту, що перелiчив Мойсей та Аарон за Господнiм наказом.
А перелiченi родiв синiв Мерарiєвих за їхнiми родами, за домами своїх батькiв вiд вiку тридцяти42, 43

лiт i вище, i аж до вiку п’ятидесяти лiт, кожен, хто входить до вiддiлу на службу в скинiї заповiту, i44

було їхнiх перелiчених за родами їхнiми три тисячi й двiстi. Оце перелiченi родiв синiв Мерарiєвих,45

що перелiчив Мойсей та Аарон за Господнiм наказом через Мойсея. Усi перелiченi Левити, кого46

перелiчив Мойсей й Аарон та Iзраїлевi начальники, за родами своїми, за домами своїх батькiв вiд47

вiку тридцяти лiт i вище, i аж до вiку п’ятидесяти лiт, кожен, хто входить, щоб виконувати працю
служби й працю ношення в скинiї заповiту, i було їхнiх перелiчених вiсiм тисяч i п’ятсот i вiсiмде-48

сят. За Господнiм наказом перелiчено їх через Мойсея кожного на службi його та на ношеннi його.49

I були перелiченi, як Господь наказав був Мойсеєвi.
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Накажи Iзраїлевим синам, i нехай повисилають з5, 2

табору кожного прокаженого, i кожного течивого, i кожного нечистого через доторкнення до мер-
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твого тiла. I чоловiка й жiнку будете висилати, поза табiр будете висилати їх, i вони не занечистять 3

таборiв своїх, що Я серед них пробуваю. I зробили так Iзраїлевi сини, i повисилали їх поза табiр, 4

як Господь промовляв був Мойсеєвi, так зробили Iзраїлевi сини. I Господь промовляв до Мойсея, 5

говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв: Чоловiк або жiнка, коли зробить який людський грiх, 6

чинячи тим спроневiрення проти Господа, i завинить душа та, то вони визнають свiй грiх, що зро- 7

били, i кожен зверне найперше цiну провини своєї, i додасть до неї п’ятину її, та й дасть тому, кому
завинив вiн. А якщо в того чоловiка нема викупника, щоб йому звернути ту цiну провини, то про- 8

вина та буде звернена Господевi, i буде це священиковi, опрiч барана очищення, що ним очистить
його. А кожне приношення зо всяких святощiв Iзраїлевих синiв, що принесуть священиковi, буде 9

йому. I що хто посвятить, буде йому. Що хто дасть священиковi, буде йому. I Господь промовляв 10, 11

до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв i скажи їм: Кожен чоловiк, коли жiнка його 12

зрадить i спроневiрить його, i буде хто злягатися з нею i буде затаєне вiд очей її чоловiка, i буде 13

заховане, i вона занечиститься, а свiдка проти неї нема, i вона не буде схоплена, та на ньому пе- 14

рейде дух ревнощiв, i вiн буде ревнивий за свою жiнку, що вона занечищена; або перейде на ньому
дух ревнощiв, i вiн буде ревнивий за свою жiнку, а вона не була занечищена, то приведе той чо- 15

ловiк свою жiнку до священика, i принесе за неї жертву її, десяту частину ефи ячної муки, оливи
на неї виллє, i не дасть на неї ладану, бо це хлiбна жертва ревнощiв, жертва пригадувальна, що
пригадує провину. I священик приведе її, i поставить перед Господнiм лицем. I вiзьме священик 16, 17

святої води в глиняну посудину, i пороху, що буде на долiвцi скинiї, вiзьме священик, та й дасть до
води. I поставить священик ту жiнку перед лицем Господнiм, i вiдкриє голову тiєї жiнки, i дасть 18

на руки її хлiбну жертву пригадувальну, це хлiбна жертва ревнощiв. А в руцi священика буде гiрка
вода, що наводить прокляття. I закляне її священик та й скаже до жiнки: Якщо нiхто не лежав iз 19

тобою, i якщо ти не зрадила нечистим грiхом, живши з чоловiком своїм, очисться вiд гiркої води,
що наводить прокляття! А коли ж ти зрадила, живши з чоловiком своїм, i коли ти занечистилась, i 20

хтось злiгся з тобою, крiм твого чоловiка, i закляне священик ту жiнку клятвою прокляття, i скаже 21

священик тiй жiнцi: Нехай дасть тебе Господь на прокляття та клятву серед народу твого тим, що
Господь зробить стегно твоє опалим, а живiт твiй напухлим, i ввiйде ця вода, що наводить прокля- 22

ття, до нутра твого, щоб зробити живiт напухлим, i щоб зробити стегно опалим. А жiнка та скаже:
Амiнь, амiнь! I напише священик тi прокляття на звої, й обмиє гiркою водою, i напоїть ту жiнку 23, 24

гiркою водою, що наводить прокляття; i ввiйде в неї та вода, що наводить прокляття, i дає гiркий
бiль. I вiзьме священик iз руки тiєї жiнки ту хлiбну жертву ревнощiв, i буде колихати ту хлiбну 25

жертву перед Господнiм лицем, та й принесе її до жертiвника. I вiзьме священик жменю з хлiбної 26

жертви, як пригадувальну частину, та й спалить на жертiвнику. А потiм напоїть ту жiнку водою. I 27

напоїть водою, i станеться, якщо була вона занечищена й спроневiрила своєму чоловiковi, то ввiйде
в неї та вода, що наводить прокляття, i дасть гiркий бiль, i опухне живiт її, i западе стегно її, i стане
та жiнка прокляттям серед народу свого. А якщо та жiнка не була занечищена, i чиста вона, то 28

буде очищена, i буде здатна родити дiтей. Оце закон про ревнощi, коли зрадить жiнка чоловiковi 29

своєму, i занечиститься, або коли на чоловiка найде дух ревнощiв, i вiн буде ревнивий за жiнку 30

свою, то поставить ту жiнку перед Господнiм лицем, а священик виконає над нею ввесь цей закон.
I буде очищений той чоловiк вiд грiха, а жiнка та понесе свiй грiх. 31

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, i скажи їм: Чоловiк 6, 2

або жiнка, коли вирiшиться скласти обiтницю назiра, щоб посвятити себе Господевi, то вiн стри- 3

мається вiд вина та п’янкого напою, не буде пити оцту винного та оцту з п’янкого напою, i жодного
виноградного соку не питиме, i не їстиме анi свiжого, анi сухого винограду. Усi днi посвячення 4

свого не буде вiн їсти нiчого, що зроблене з винограду, вiд зернят аж до лушпиння. Усi днi йо- 5

го посвячення на назiра бритва не торкнеться голови його; аж до виповнення днiв, що посвятить
Господевi, вiн буде святий, мусить запустити волосся голови своєї! Усi днi посвячення його Го- 6

сподевi не пiдiйде вiн до мертвого тiла, навiть через батька свого та через матiр свою, через брата 7

свого та через сестру свою не занечиститься ними, коли б вони померли, бо на головi його посвя-
чення Богу його. Усi днi посвячення його святий вiн для Господа. А коли хто помре при ньому 8, 9

несподiвано нагло, i вiн занечистить цим голову свого посвячення, то оголить голову свою в день
очищення свого, сьомого дня оголить її. А восьмого дня вiн принесе двi горлицi або двоє голубе- 10

нят до священика до входу скинiї заповiту. I священик принесе одне на жертву за грiх, а одне на 11
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цiлопалення, i очистить його з того, що занечистився вiн мертвим тiлом, i посвятить його голову
того дня. I почне вiн знову днi посвячення свого Господевi, i принесе однорiчне ягня на жертву за12

провину. А першi днi його будуть надаремнi, бо занечистилося його посвячення. I оце закон про13

назiра: того дня, коли виповнюються днi його посвячення, священик приведе його до входу ски-
нiї заповiту. I принесе вiн Господевi жертву свою, одне безвадне однорiчне ягня на цiлопалення, i14

одну безвадну однорiчну вiвцю на жертву за грiх, i одного безвадного барана на жертву мирну, i15

кiш опрiснокiв iз пшеничної муки, калачi, мiшанi в оливi, i прiснi коржi, помазанi оливою, i хлiбну
їхню жертву, i їхнi литi жертви. I принесе священик перед Господнє лице, i принесе його жертву16

за грiх та його цiлопалення. А барана принесе мирною жертвою для Господа на кошi опрiснокiв, i17

священик принесе його хлiбну жертву та його жертву литу. I оголить той назiр голову свого посвя-18

чення у входа скинiї заповiту, i вiзьме волосся голови свого посвячення та й покладе на огонь, що
пiд мирною жертвою. I вiзьме священик варену лопатку з барана, i одного прiсного калача з коша,19

i одного прiсного коржика, та й дасть на долонi назiра, як вiн оголить голову свого посвячення. I20

священик буде колихати їх, як колихання перед Господнiм лицем. Це святощ для священика, понад
грудину колихання й понад стегно приношення. А по цьому той назiр може пити вино. Оце закон21

про назiра, що обiцяє свою жертву Господевi за своє посвячення, крiм того, на що спроможна рука
його. За обiтницею своєю, що обiцює, так вiн зробить за законом про посвячення його. I Господь22

промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Аарона та до синiв його, говорячи: Так благослов-23

ляйте Iзраїлевих синiв, говорячи їм: Нехай Господь поблагословить тебе, i нехай Вiн тебе стереже!24

Нехай Господь засяє на тебе лицем Своїм, i нехай буде милостивий до тебе! Нехай Господь зверне25, 26

на тебе лице Своє, i хай дасть тобi мир! Вони будуть кликати Ймення Моє на Iзраїлевих синiв, а27

Я благословлятиму їх!
I сталося того дня, коли Мойсей закiнчив ставити скинiю, i помазав її, i посвятив її та всi речi7

її, i жертiвника та всi речi його, i помазав їх та посвятив їх, то поприносили Iзраїлевi начальники,2

голови домiв своїх батькiв, вони начальники племен, вони тi, що стояли над перелiком, i принесли3

свою жертву перед Господнє лице: шiсть критих возiв, i дванадцять волiв, вiз на двох начальникiв,
а вiл на одного, i поставили їх перед скинiю. I промовив Господь до Мойсея, говорячи: Вiзьми вiд4, 5

них, i будуть вони, щоб виконувати службу скинiї заповiту, i даси їх Левитам, кожному за службою
його. I взяв Мойсей вози та воли, та й дав їх Левитам: два вози та чотири воли дав Гершоновим6, 7

синам, за їхньою службою, а чотири вози та вiсiм волiв дав синам Мерарiєвим за їхньою службою8

пiд рукою Iтамара, сина священика Аарона. А Кегатовим синам не дав, бо на них лежить служба9

святинi, на плечах повиннi носити. I поприносили начальники жертву на понову жертiвника в день10

його помазання, i поприносили начальники свою жертву перед жертiвника. А Господь промовляв11

до Мойсея: По одному начальнику на день нехай приносять своє приношення на понову жертiв-
ника. I був той, хто першого дня принiс своє приношення, Нахшон, син Аммiнадавiв, Юдиного12

племени. А жертва його: одна срiбна миска, сто й тридцять шеклiв вага її, одна срiбна кропиль-13

ниця, сiмдесят шеклiв на мiру шеклем святинi, обидвi повнi пшеничної муки, мiшаної в оливi, на
хлiбну жертву, одна кадильниця, десять шеклiв золота, повна кадила, одне теля, один баран,14, 15

одне однорiчне ягня на цiлопалення, один козел на жертву за грiх, а на мирну жертву два воли,16, 17

п’ять баранiв, п’ять козлiв, п’ять ягнят однорiчних, оце приношення Нахшона, Аммiнадавого сина.
Другого дня принiс Натанаїл, син Цуарiв, начальник Iссахарiв. Принiс вiн своє приношення: одна18, 19

срiбна миска, сто й тридцять шеклiв вага її, одна срiбна кропильниця, сiмдесят шеклiв на мiру ше-
клем святинi, обидвi повнi пшеничної муки, мiшаної в оливi, на хлiбну жертву, одна кадильниця,20

десять шеклiв золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорiчне ягня на цiлопален-21

ня, один козел на жертву за грiх, а на мирну жертву два воли, п’ять баранiв, п’ять козлiв, п’ять22, 23

ягнят однорiчних, оце жертва Натанаїла, Цуарового сина. Третього дня начальник Завулонових24

синiв Елiяв, син Хелонiв. Його жертва: одна срiбна миска, сто й тридцять шеклiв вага її, одна срi-25

бна кропильниця, сiмдесят шеклiв на мiру шеклем святинi, обидвi повнi пшеничної муки, мiшаної
в оливi, на хлiбну жертву, одна кадильниця, десять шеклiв золота, повна кадила, одне теля, один26, 27

баран, одне однорiчне ягня на цiлопалення, один козел на жертву за грiх, а на мирну жертву два28, 29

воли, п’ять баранiв, п’ять козлiв, п’ять ягнят однорiчних, оце жертва Елiява, Хелонового сина. Че-30

твертого дня начальник Рувимових синiв Елiцур, син Шедеурiв. Його жертва: одна срiбна миска,31
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сто й тридцять шеклiв вага її, одна срiбна кропильниця, сiмдесят шеклiв на мiру шеклем святинi,
обидвi повнi пшеничної муки, мiшаної в оливi, на хлiбну жертву, одна кадильниця, десять шеклiв 32

золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорiчне ягня на цiлопалення, один козел 33, 34

на жертву за грiх, на мирну жертву два воли, п’ять баранiв, п’ять козлiв, п’ять ягнят однорiчних, 35

оце жертва Елiцура, Шедеурового сина. П’ятого дня начальник Симеонових синiв Шелумiїл, син 36

Цурiшаддаїв. Його жертва: одна срiбна миска, сто й тридцять шеклiв вага її, одна срiбна кро- 37

пильниця, сiмдесят шеклiв на мiру шеклем святинi, обидвi повнi пшеничної муки, мiшаної в оливi,
на хлiбну жертву, одна кадильниця, десять шеклiв золота, повна кадила, одне теля, один баран, 38, 39

одне однорiчне ягня на цiлопалення, один козел на жертву за грiх, а на мирну жертву два воли, 40, 41

п’ять баранiв, п’ять козлiв, п’ять ягнят однорiчних, оце жертва Шелумiїла, Цурiшаддаєвого сина.
Шостого дня начальник Гадових синiв Ел’ясаф, син Деуїлiв. Його жертва: одна срiбна миска, сто 42, 43

й тридцять шеклiв вага її, одна срiбна кропильниця, сiмдесят шеклiв на мiру шеклем святинi, обидвi
повнi пшеничної муки, мiшаної в оливi, на хлiбну жертву, одна кадильниця, десять шеклiв золота, 44

повна кадила, одне теля, один баран, одне однорiчне ягня на цiлопалення, один козел на жер- 45, 46

тву за грiх, а на мирну жертву два воли, п’ять баранiв, п’ять козлiв, п’ять ягнят однорiчних, оце 47

жертва Ел’ясафа, Деуїлового сина. Сьомого дня начальник Єфремових синiв Елiшама, син Ам- 48

мiгудiв. Його жертва: одна срiбна миска, сто й тридцять шеклiв вага її, одна срiбна кропильниця, 49

сiмдесят шеклiв на мiру шеклем святинi, обидвi повнi пшеничної муки, мiшаної в оливi, на хлi-
бну жертву, одна кадильниця, десять шеклiв золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне 50, 51

однорiчне ягня на цiлопалення, один козел на жертву за грiх, а на мирну жертву два воли, п’ять 52, 53

баранiв, п’ять козлiв, п’ять ягнят однорiчних, оце жертва Елiшами, Аммiгудового сина. Восьмо- 54

го дня начальник синiв Манасiї, Гамалiїл, син Педоцурiв. Його жертва: одна срiбна миска, сто й 55

тридцять шеклiв вага її, одна срiбна кропильниця, сiмдесят шеклiв на мiру шеклем святинi, обидвi
повнi пшеничної муки, мiшаної в оливi, на хлiбну жертву, одна кадильниця, десять шеклiв золота, 56

повна кадила, одне теля, один баран, одне однорiчне ягня на цiлопалення, один козел на жертву 57, 58

за грiх, а на мирну жертву два воли, п’ять баранiв, п’ять козлiв, п’ять ягнят однорiчних, оце жертва 59

Гамалiїла, Педоцурового сина. Дев’ятого дня начальник Венiяминових синiв Авiдан, син Гiд’онiїв. 60

Його жертва: одна срiбна миска, сто й тридцять шеклiв вага її, одна срiбна кропильниця, сiмдесят 61

шеклiв на мiру шеклем святинi, обидвi повнi пшеничної муки, мiшаної в оливi, на хлiбну жертву,
одна кадильниця, десять шеклiв золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорiчне ягня 62, 63

на цiлопалення, один козел на жертву за грiх, а на мирну жертву два воли, п’ять баранiв, п’ять 64, 65

козлiв, п’ять ягнят однорiчних, оце жертва Авiдана, Гiд’онiєвого сина. Десятого дня начальник 66

Данових синiв Ахiезер, син Аммiшаддаїв. Його жертва: одна срiбна миска, сто й тридцять шеклiв 67

вага її, одна срiбна кропильниця, сiмдесят шеклiв на мiру шеклем святинi, обидвi повнi пшеничної
муки, мiшаної в оливi, на хлiбну жертву, одна кадильниця, десять шеклiв золота, повна кадила, 68

одне теля, один баран, одне однорiчне ягня на цiлопалення, один козел на жертву за грiх, а на 69, 70, 71

мирну жертву два воли, п’ять баранiв, п’ять козлiв, п’ять ягнят однорiчних, оце жертва Ахiезера,
Аммiшаддаєвого сина. Одинадцятого дня начальник Асирових синiв Паг’iїл, син Охранiв. Його 72, 73

жертва: одна срiбна миска, сто й тридцять шеклiв вага її, одна срiбна кропильниця, сiмдесят ше-
клiв на мiру шеклем святинi, обидвi повнi пшеничної муки, мiшаної в оливi, на мучну жертву, одна 74

кадильниця, десять шеклiв золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорiчне ягня на 75

цiлопалення, один козел на жертву за грiх, а на мирну жертву два воли, п’ять баранiв, п’ять ко- 76, 77

злiв, п’ять ягнят однорiчних, оце жертва Паг’iїла, Охранового сина. Дванадцятого дня начальник 78

Нефталимових синiв Ахiра, син Енанiв. Його жертва: одна срiбна миска, сто й тридцять шеклiв 79

вага її, одна срiбна кропильниця, сiмдесят шеклiв на мiру шеклем святинi, обидвi повнi пшеничної
муки, мiшаної в оливi, на мучну жертву, одна кадильниця, десять шеклiв золота, повна кадила, 80

одне теля, один баран, одне однорiчне ягня на цiлопалення, один козел на жертву за грiх, а на 81, 82, 83

мирну жертву два воли, п’ять баранiв, п’ять козлiв, п’ять ягнят однорiчних, оце жертва Ахiри, Ена-
нового сина. Оце обряд освячення жертiвника в днi його помазання, вiд Iзраїлевих начальникiв: 84

срiбних мисок дванадцять, срiбних кропильниць дванадцять, золотих кадильниць дванадцять, сто 85

й тридцять шеклiв одна срiбна миска, i сiмдесят одна кропильниця. Усе срiбло посудин двi ти-
сячi й чотириста шеклiв на мiру шеклем святинi. Кадильниць золотих дванадцять, повнi кадила, 86
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по десяти шеклiв кадильниця на мiру шеклем святинi; усе золото кадильниць сто й двадцять ше-
клiв. Уся велика худоба на цiлопалення: дванадцять телят, баранiв дванадцять, ягнят однорiчних87

дванадцять, та жертва хлiбна їх, i козлiв дванадцять на жертву за грiх. А вся худоба мирної жер-88

тви: двадцять i чотири телятi, баранiв шiстдесят, козлiв шiстдесят, ягнят однорiчних шiстдесят. Оце
обряд освячення жертiвника по помазаннi його. А коли Мойсей входив до скинiї заповiту, щоб го-89

ворити з Ним, то вiн чув голос, що говорив до нього з-понад вiка, яке на ковчезi свiдоцтва, з-помiж
обох херувимiв говорив Вiн до нього.

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Аарона та й скажи йому: Коли ти8, 2

свiтитимеш лямпадки, то з переду свiчника будуть свiтити сiм лямпадок. I Аарон зробив так, з3

переду свiчника засвiтив його лямпадки, як Господь наказав був Мойсеєвi. А оце робота свiчника:4

вiн куття золоте аж до пiдстави його, аж до квiток його куття вiн. За взiрцем, що Господь показав
був Мойсеєвi, так вiн зробив свiчника. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Вiзьми Левитiв5, 6

з-посеред Iзраїлевих синiв, та й очисть їх. I так зробиш їм, щоб очистити їх: покропи на них водою7

жертви за грiх, i нехай обголять бритвою все тiло своє, i нехай виперуть одежу свою, i стануть
чистi. I вони вiзьмуть теля, а його хлiбна жертва пшенична мука, мiшана в оливi, i друге теля8

вiзьмеш на жертву за грiх. I приведеш Левитiв до скинiї заповiту, i збереш усю громаду Iзраїлевих9

синiв. I приведеш Левитiв перед Господнє лице, а Iзраїлевi сини покладуть свої руки на Левитiв.10

I буде Аарон посвячувати Левитiв, як посвячення перед Господнiм лицем вiд Iзраїлевих синiв, i11

будуть вони на роботу Господньої служби. А Левити покладуть свої руки на голову телят, i зроби12

одного жертвою за грiх, а одного цiлопаленням для Господа, щоб очистити Левитiв. I поставиш13

Левитiв перед Аароном та перед синами його, i будеш посвячувати їх, як посвячення для Господа. I14

вiддiлиш Левитiв з-помiж Iзраїлевих синiв, i будуть Левити Мої. А по цьому Левити ввiйдуть, щоб15

служити в скинiї заповiту, i ти їх очистиш, i вiддаси їх, як жертву посвячення, бо вони данi, Менi16

вони данi з-помiж Iзраїлевих синiв; замiсть перворiдного кожного з Iзраїлевих синiв, що розкриває
кожну утробу, узяв Я їх Собi, бо Мiй кожен перворiдний серед Iзраїлевих синiв, серед людини й17

серед худоби; того дня, коли Я побивав кожного перворiдного в єгипетськiм краї, Я посвятив їх
Собi. I взяв Я Левитiв замiсть кожного перворiдного серед Iзраїлевих синiв. I дав Я Левитiв, як18, 19

дар Аароновi та синам його з-помiж Iзраїлевих синiв, щоб вони чинили службу Iзраїлевих синiв в
скинiї заповiту, щоб очищали Iзраїлевих синiв, щоб не було поразки серед Iзраїлевих синiв, щоб
Iзраїлевi сини пiдходили до святинi. I зробив Мойсей й Аарон та вся громада Iзраїлевих синiв20

для Левитiв усе, як Господь наказав був Мойсеєвi про Левитiв, так зробили їм Iзраїлевi сини. I21

очистилися Левити, i випрали одяг свiй, а Аарон посвятив їх перед Господнiм лицем, i очистив їх
Аарон, щоб стали чистими. А по тому ввiйшли Левити, щоб виконувати свою службу в скинiї22

заповiту перед Аароном та перед синами його. Як Господь наказав був Мойсеєвi про Левитiв, так
їм зробили вони. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце щодо Левитiв: вiд вiку двадцяти23, 24

й п’яти лiт i вище ввiйдуть вони до працi на службу скинiї заповiту. А вiд вiку п’ятидесяти лiт25

вiдiйдуть вiд служби, i не будуть уже служити. I будуть вони обслуговувати братiв своїх у скинiї26

заповiту, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити. Так зробиш Левитам у їхнiй службi.
I Господь промовляв до Мойсея в Сiнайськiй пустинi другого року по виходi з єгипетського9

краю, першого мiсця, говорячи: I нехай справлять Iзраїлевi сини Пасху в означений час. Чотир-2, 3

надцятого дня цього мiсяця надвечiр справите її означеного часу його, за всiма постановами її та
за всiма уставами її спорядите її. I Мойсей промовляв до Iзраїлевих синiв, щоб справили Пасху.4

I справили вони Пасху першого мiсяця, чотирнадцятого дня мiсяця надвечiр у Сiнайськiй пустинi,5

усе, як Господь наказав був Мойсеєвi, так зробили Iзраїлевi сини. Та були люди, що були нечистi6

вiд дотику до тiла померлої людини, i не могли справити Пасху того дня. I прийшли вони того дня до
Мойсея й до Аарона, та й сказали тi люди до нього: Ми нечистi через дотик до тiла померлої люди-7

ни. Чому ми будемо позбавленi ласки принести жертву Господню означеного часу серед Iзраїлевих
синiв? I сказав до них Мойсей: Постiйте, а я послухаю, що Господь накаже про вас. I Господь8, 9

промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, говорячи: Кожен чоловiк iз вас,10

або з ваших нащадкiв, коли буде нечистий через дотик до мертвого тiла, або буде в далекiй дорозi,
то й вiн справить Пасху для Господа. Мiсяця другого, чотирнадцятого дня надвечiр спорядять во-11

ни її, з опрiсноками та з гiрким зiллям будуть їсти її. Не позоставлять iз неї до ранку, а костей не12

зламають у нiй, за повною постановою Пасхи справлять її. А чоловiк, який чистий, а в дорозi не є,13
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i стримається споряджати Пасху, то буде винищена душа та з народу її, бо Господньої жервти вiн
не принiс означеного часу її. Грiх свiй понесе той чоловiк! А коли перебуватиме з вами приходько, 14

то справить вiн Пасху для Господа, за постановою про Пасху та за уставом про неї, так зробить.
Постанова одна буде для вас, i для приходька, i для тубiльця землi. А того дня, коли поставле- 15

но скинiю, хмара покрила скинiю над ковчегом свiдоцтва. А ввечорi було над скинiєю, як подоба
огню, аж до ранку. Так завжди бувало: удень покривала його та хмара, а вночi подоба огню. I 16, 17

коли пiдiймалася хмара з-над скинiї, то потому рушали Iзраїлевi сини, а на тому мiсцi, на якому
хмара ставала, там таборували Iзраїлевi сини. На Господнiй наказ рушали Iзраїлевi сини, i на Го- 18

споднiй наказ таборували. Усi тi днi, коли хмара перебувала над скинiєю, вони таборували. А коли 19

хмара багато днiв позоставалася над скинiєю, то Iзраїлевi сини виконували Господню сторожу, i не
рушали. I бувало, що хмара була над скинiєю полiченi днi, то вони на Господнiй наказ таборували, 20

i на Господнiй наказ рушали. I бувало, що хмара була вiд вечора аж до ранку, а пiдiймалася хмара 21

вранцi, то рушали вони. Або день i нiч була, i пiдiймалася хмара, то рушали вони. Або два днi, або 22

мiсяць, або рiк хмара була над нею, над скинiєю, Iзраїлевi сини таборували, i не рушали, а коли
вона пiдiймалась, рушали вони. На Господнiй наказ таборували вони, i на Господнiй наказ рушали 23

вони. Вони виконували Господню сторожу на Господнiй наказ через Мойсея.
Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Зроби собi двi срiбнi сурмi, куттям зробиш їх; i бу- 10, 2

дуть вони тобi на скликання громади та на рушання таборiв. I засурмлять у них, i збереться до 3

тебе громада при входi скинiї зборiв. А якщо засурмлять в одну, то зберуться до тебе начальники, 4

голови Iзраїлевих тисяч. А засурмлять на сполох, то рушать табори, що таборують на сходi. А 5, 6

засурмите на сполох удруге, то рушать табори, що таборують на пiвднi, будуть сурмити на сполох,
щоб рушали вони. А на скликання зборiв засурмите, але без сполоху. А сурмити в сурми будуть 7, 8

Аароновi сини, священики. I цi сурмлення будуть для вас на вiчну постанову для ваших поколiнь.
А коли пiдете вiйною в вашому Краю на ворога, що гнобить вас, i засурмите на сполох, то ви бу- 9

дете згаданi перед лицем Господа, Бога вашого, i будете спасенi вiд ваших ворогiв. А в день вашої 10

радости, i в вашi свята та першого дня ваших мiсяцiв засурмите в тi сурми на ваших цiлопаленнях
та на мирних жертвах ваших, i вони будуть вам на пригад перед лицем вашого Бога. Я Господь,
Бог ваш! I сталося, другого року, другого мiсяця, дванадцятого дня мiсяця пiднялася хмара з-над 11

скинiї свiдоцтва. I рушили Iзраїлевi сини з Сiнайської пустинi на походи свої, i хмара спинилася 12

в пустинi Паран. I рушили вони вперше за Господнiм наказом через Мойсея. I найперш рушив 13, 14

прапор табору синiв Юдиних за своїми вiйськовими вiддiлами, а над вiйськом його Нахшон, син
Аммiнадавiв. А над вiйськом племени синiв Iссахара Натанаїл, син Цуарiв. А над вiйськом пле- 15, 16

мени Завулонових синiв Елiяв, син Хелонiв. I була розiбрана скинiя, i рушили Гершоновi сини 17

та сини Мерарiєвi, носiї скинiї. I рушив прапор табору Рувима за своїми вiйськовими вiддiлами, 18

а над вiйськом його Елiцур, син Шедеурiв. А над вiйськом племени Симеонових синiв Шелумiїл, 19

син Цурiшаддаїв. А над вiйськом племени Гадових синiв Ел’ясаф, син Деуїлiв. I рушили сини Ке- 20, 21

гатовi, носiї святинi, та й поставили скинiю до приходу їх, усiх iнших. I рушив прапор табору синiв 22

Єфремових за своїми вiйськовими вiддiлами, а над вiйськом його Елiшама, син Аммiгудiв. А над 23

вiйськом племени синiв Манасiїних Гамалiїл, син Педацурiв. А над вiйськом племени Венiямино- 24

вих синiв Авiдан, син Гiдеонiв. I рушив прапор табору синiв Данових як задня сторожа для всiх 25

таборiв за своїми вiйськовими вiддiлами, а над вiйськом його Ахiезер, син Аммiшаддаїв. А над вiй- 26

ськом племени Асирових синiв Паг’iїл, син Охрана. А над вiйськом племени синiв Нефталимових 27

Ахiра, син Енанiв. Оце походи Iзраїлевих синiв за їхнiми вiйськовими вiддiлами. I рушили вони. I 28, 29

сказав Мойсей до Ховава, сина мiдiянiтянина Реуїла, Мойсеєвого тестя: Ми рушаємо до того мi-
сця, що про нього Господь був сказав: Його дам вам. Ходи ж iз нами, i ми зробимо тобi добро, бо
Господь промовляв був добро про Iзраїля. Та той вiдказав йому: Не пiду, але пiду до краю свого та 30

до мiсця своєї батькiвщини. А Мойсей вiдказав: Не покидай нас, бо через те, що ти знаєш наше 31

таборування в пустинi, то будеш нам очима. I станеться, коли пiдеш iз нами, то те добро, що Го- 32

сподь учинить нам, ми його вчинимо тобi. I рушили вони вiд Господньої гори триденною дорогою. 33

А ковчег заповiту Господнього рушав перед ними триденною дорогою, щоб вивiдати для них мiсце
спинитися. А хмара Господня була над ними вдень, коли вони рушали з табору. I бувало, коли 34, 35

ковчег вирушав, то Мойсей промовляв: Устань же, о Господи, i хай розпорошаться Твої вороги, i
хай повтiкають Твої ненависники з-перед Твойого лиця. А коли вiн ставав, то говорив: Вернися, о 36
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Господи, до десятьтисячок тисяч Iзраїля!
I став народ голосно нарiкати до Господнiх ушей. I почув Господь, i запалав Його гнiв, i загорiвся11

мiж ними Господнiй огонь, та й пожер їх у кiнцi табору. I народ став кричати до Мойсея. А Мойсей2

помолився до Господа, i погас той огонь. I вiн назвав iм’я того мiсця: Тав’ера, бо мiж ними горiв3

був Господнiй огонь. А збиранина, що була серед нього, стала вередувати, i також Iзраїлевi сини4

стали плакати з ними та говорити: Хто нагодує нас м’ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгиптi5

даремно, огiрки й динi, i пiр, i цибулю, i часник. А тепер душа наша в’яне, немає нiчого, тiльки6

манна нам перед очима. А манна як корiяндрове насiння вона, а вигляд її, як вигляд кришталу.7

Люди розходилися, i збирали її та мололи жорнами або товкли в ступi, i варили в горшку та й8

робили з неї калачi. А смак її був, як смак олiйного коржа. А коли роса спадала на табiр, спадала й9

та манна на нього. I почув Мойсей, що народ плаче в родинах своїх, кожен при входi намету свого.10

I сильно запалав гнiв Господнiй, i в очах Мойсеєвих то було зле. I сказав Мойсей до Господа:11

Нащо вчинив Ти зло своєму рабовi, i чому я не знайшов милости в очах Твоїх, що Ти поклав тягара
всього народу на мене? Чи я був вагiтний усiм тим народом, чи я його породив, що Ти кажеш менi:12

Неси його на лонi своїм, як мамка носить ссунця, до землi, яку Ти присягнув батькам його? Звiдки13

менi взяти м’яса, щоб дати всьому цьому народовi? Бо вони плачуть передо мною, говорячи: Дай же
нам м’яса, i ми будемо їсти! Не подолаю я сам носити всього цього народа, бо вiн тяжчий за мене!14

А якщо Ти таке менi робиш, то краще забий мене, якщо я знайшов милiсть в очах Твоїх, щоб я не15

побачив нещастя свого! I сказав Господь до Мойсея: Збери ж менi сiмдесятеро люда зо старших16

Iзраїлевих, яких знаєш, що вони старшi народу та його наглядачi, i вiзьми їх до скинiї заповiту, i
стануть вони там iз тобою. I Я зiйду, i буду розмовляти там iз тобою, i вiзьму вiд Духа, що на тобi,17

i покладу на них, i вони носитимуть iз тобою тягара того народу, i не будеш носити ти сам. А до18

народу скажи: Освятiться назавтра, i будете їсти м’ясо, бо ви плакали до Господнiх ушей, говорячи:
Хто дасть нам їсти м’яса, бо добре було нам в Єгиптi? I дасть Господь вам м’яса, i ви будете їсти.
Не один день будете ви їсти, i не два днi, i не п’ять день, i не десять день, i не двадцять день, але19, 20

цiлий мiсяць, аж поки не вийде воно з ваших нiздрiв, i стане вам на огиду, бо ви знехтували собi
Господа, що серед вас, i плакали перед лицем Його, говорячи: Чого це ми вийшли з Єгипту? I21

сказав Мойсей: Шiстсот тисяч пiхоти той народ, що я серед нього, а Ти сказав: Я дам їм м’яса, i
вони будуть їсти мiсяць часу. Чи худоба дрiбна та худоба велика зарiжеться для них, i вистачить22

їм? Чи також збереться для них уся морська риба, i вистачить їм? А Господь сказав до Мойсея: Чи23

Господня рука буває коротка? Тепер ти побачиш, чи сповниться тобi Моє слово, чи нi. I вийшов24

Мойсей, i промовляв до того народу Господнi слова. I зiбрав вiн сiмдесятеро чоловiка зо старших
народу, i поставив їх навколо скинiї. I зiйшов Господь у хмарi, та й промовляв до нього, i взяв вiд25

Духа, що на ньому, i дав на сiмдесят чоловiка старших. I сталося, як спочив на них Дух той, то
вони стали пророкувати, та потiм перестали. I зосталося двоє людей в таборi, iм’я одному Елдад,26

а ймення другому Медад. I спочив на них Дух; а вони були серед записаних, та не вийшли до скинiї,
i пророкували в таборi. I побiг юнак, i промовив до Мойсея й сказав: Елдад i Медад пророкують27

у таборi! I вiдповiв Iсус, син Навинiв, Мойсеїв слуга вiд своєї молодости, та й сказав: Пане мiй28

Мойсею, заборони їм! I сказав йому Мойсей: Чи ти заздрiсний за мене? О, якби то ввесь Господнiй29

народ став пророками, коли б дав Господь Духа Свого i на них! I вернувся Мойсей до табору, вiн та30

старшi Iзраїлевi. I знявся вiтер вiд Господа, i навiяв перепелицi вiд моря, i опустив їх над табором,31

як денна дорога туди й як денна дорога сюди навколо табору, i коло двох лiктiв на поверхнi землi.
I встав народ, i цiлий той день i цiлу ту нiч, i цiлий день назавтра збирали перепелицю. Хто збирав32

мало, той зiбрав десять хомерiв, i порозкладали їх собi скрiзь навколо табору. Те м’ясо було ще33

мiж їхнiми зубами, поки було пожуване, а гнiв Господнiй запалився на народ! I вдарив Господь дуже
великою поразкою в народ... I названо ймення того мiсця: Кiврот-Гаттаава, бо там поховали народ34

пожадливий. З Кiврот-Гаттаави рушили люди до Гацероту, i були в Гацеротi.35

I нарiкали Марiям та Аарон на Мойсея за жiнку кушитянку, що взяв, бо вiн узяв був жiнку12
кушитянку. I казали вони: Чи тiльки з Мойсеєм Господь говорив? Чи ж не говорив Вiн також iз2

нами? I почув це Господь. А той муж, Мойсей, був найлагiднiший за всяку людину, що на поверхнi3

землi. I нагло сказав Господь до Мойсея й до Аарона та до Марiям: Вийдiть ви троє до скинiї4

заповiту. I вони троє вийшли. I зiйшов Господь у стовпi хмари, i став при входi скинiї, та й покликав5

Аарона й Марiям. I вийшли обоє вони. I сказав Вiн: Послухайте ж ви Моїх слiв: Якщо буде мiж6
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вами пророк, то Я, Господь, дамся пiзнати в видiннi йому, у снi говорити з ним буду. Не так раб мiй 7

Мойсей: у всiм домi Моїм вiн довiрений! Говорю Я з ним уста до уст, а не видiнням i не загадками, i 8

Образ Господа вiн оглядає. I чому не боялися ви нарiкать на Мойсея, Мойого раба? I запалав гнiв 9

Господнiй на них, i Вiн пiшов, а хмара вiдступила з-над скинiї. А ось Марiям прокажена, збiлiвши, 10

як снiг! I обернувся Аарон до Марiям, аж ось вона прокажена! I сказав Аарон до Мойсея: Будь 11

ласкав, мiй пане, не поклади ж на нас грiха, що були ми нерозумнi та що прогрiшились! Нехай 12

же не буде вона, як та мертва дитина, що, як виходить з утроби матерi своєї, то зiтлiла половина
тiла її. I Мойсей кликав до Господа, говорячи: Боже, вилiкуй же її! I сказав Господь до Мойсея: 13, 14

А коли б її батько справдi плюнув на обличчя її, чи не буде вона сiм день засоромлена? Вона буде
замкнена сiм день поза табором, а потiм повернеться. I була замкнена Марiям поза табором сiм 15

день, а народ не рушив аж до повернення Марiям. А потiм рушив народ iз Гацероту, i таборував у 16

пустинi Паран.
I промовляв Господь до Мойсея, говорячи: Пошли людей, i вони розвiдають ханаанський Край, 13, 2

що Я даю Iзраїлевим синам; пошлете по одному чоловiковi вiд племени своїх батькiв, кожного на-
чальника в них. I послав їх Мойсей з пустинi Паран за Господнiм наказом. Усi вони мужi достойнi, 3

вони голови Iзраїлевих синiв. А оце ймення їх: для Рувимового племени Шаммуа, син Заккурiв; 4

для Симеонового племени Шафат, син Хорiїв; для Юдиного племени Калев, син Єфуннеїв; для 5, 6, 7

Iссахарового племени Їг’ал, син Йосипiв; для Єфремового племени Осiя, син Навинiв; для Ве- 8, 9

нiяминового племени Палтi, син Рафуїв; для Завулонового племени Гаддiїл, син Содiїв; для Йо- 10, 11

сипового племени, для племени Манасiїного Гаддi, син Сусiїв; для Данового племени Аммiїл, син 12

Гемаллiїв; для Асирового племени Сетур, син Михаїлiв; для Нефталимового племени Нахбi, син 13, 14

Вофсiїв; для Гадового племени Геуїл, син Махiїв. Оце ймення тих людей, що Мойсей послав був 15, 16

розвiдати той Край. I назвав Мойсей Осiю, Навинового сина: Iсус. I послав їх Мойсей розвiдати 17

Край ханаанський, та й промовив до них: Пiдiть тут на пiвдень, i ввiйдете на гору, та й побачите той 18

Край який вiн, i народ, що сидить у ньому, чи сильний вiн, чи слабий, чи малий вiн, чи численний? I 19

який той Край, що вiн сидить у ньому, чи вiн добрий чи злий? I якi тi мiста, що вiн сидить у них, чи в
таборах, чи в твердинях? I яка та земля, чи масна вона, чи пiсна? Чи є на нiй дерево, чи нi? I будьте 20

вiдважнi, i вiзьмiть з плоду землi; а днi цi днi виноградного первоплоду. I знялися вони, i розвiдали 21

той Край вiд пустинi Цiн аж до Рехова, у напрямi до Хамоту. I пiшли вони на пiвдень, i прибули 22

аж до Хеврону, а там були Ахiман, Шешай та Талмай, нащадки велетня. А Хеврон був збудований
за сiм лiт перед Цоаном єгипетським. I прибули вони аж до долини Ешколу, i витяли там галузку 23

з одним гроном винограду, i вдвох понесли його на жердинi; також узяли iз гранатiв та з фiг. Те 24

мiсце назвали: Нахал-Ешкол, через те гроно, що Iзраїлевi сини витяли були там. I вернулися вони 25

з розвiдки того Краю по сорока днях. I пiшли, i прийшли вони до Мойсея й до Аарона та до всiєї 26

громади Iзраїлевих синiв, до пустинi Паран, до Кадешу, i здали справу їм та всiй тiй громадi, i по-
казали плiд того Краю. I вони розповiли йому та й сказали: Прибули ми до Краю, куди ти послав 27

був нас, а вiн тече молоком та медом, а оце плiд його! Та народ той, що сидить у тiм Краї, мiцний, 28

а мiста укрiпленi, дуже великi. А також бачили ми там нащадкiв велетня... Амалик сидить у краї 29

пiвденнiм, а хiттеянин, i євусеянин, i амореянин сидять на горi, а ханаанеянин сидить над морем та
при Йорданi. А Калев утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав: Конче ввiйдемо ми й заво- 30

лодiємо ним, бо ми справдi переможем його! Та люди, що ходили з ним, сказали: Ми не зможемо 31

ввiйти до того народу, бо вiн сильнiший за нас... I пустили вони мiж Iзраїлевими синами злу вiстку 32

про той Край, що розвiдали його, говорячи: Той Край, що ми перейшли по ньому, щоб розвiдати
його, це край, який поїдає своїх мешканцiв. А ввесь той народ, що ми бачили в ньому, люди високi
на зрiст. I там ми бачили велетнiв, синiв Енака, з роду велетнiв, i були ми в своїх очах немов та 33

сарана, i такими були ми i в їхнiх очах.
I зняла зойк уся та громада, та й заголосила. I плакав народ той тiєї ночi. I нарiкали на Мойсея 14, 2

та на Аарона всi Iзраїлевi сини. I сказала до них вся громада: О, якби ми померли були в єгипет-
ськiм краї, або щоб ми померли були в цiй пустинi! I нащо Господь провадить нас до того Краю, 3

щоб нам попадати вiд меча? Жiнки нашi та дiти нашi стануть здобиччю... Чи не краще нам верну-
тися до Єгипту? I сказали вони один до одного: Оберiмо собi голову, та й вертаймось до Єгипту! 4

I впали Мойсей та Аарон на обличчя свої перед усiм збором громади Iзраїлевих синiв. А Iсус, син 5, 6

Навинiв, та Калев, син Єфуннеїв, iз тих, що розвiдували той Край, пороздирали одежу свою, та 7
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й сказали до всiєї громади Iзраїлевих синiв, говорячи: Той Край, що перейшли ми по ньому, щоб
розвiдати його, Край той дуже-дуже хороший! Якщо Господь уподобає Собi нас, то впровадить8

нас до того Краю, i дасть його нам, Край, який тече молоком та медом. Тiльки не бунтуйтесь проти9

Господа, i не бiйтеся народу того Краю, бо вони хлiб для нас! Їхня тiнь вiдiйшла вiд них, а з нами
Господь, не бiйтеся їх! I сказала була вся громада, щоб камiнням закидати їх, та слава Господня10

появилася в скинiї заповiту всiм Iзраїлевим синам... I промовив Господь до Мойсея: Аж доки буде11

цей народ зневажати Мене, i аж доки не будуть вони вiрувати в Мене, у всi тi ознаки, що Я учинив
був серед нього? Ударю його поразою, i позбавлю його наслiддя, а тебе зроблю народом бiльшим12

i сильнiшим вiд нього. I сказав Мойсей до Господа: I почує Єгипет, що Ти з-посеред нього вивiв13

Своєю силою народ цей, та й скаже до мешканцiв цього Краю, якi чули, що Ти Господь серед цьо-14

го народу, що око-в-око являєшся Ти, Господи, а хмара Твоя стоїть над ними, i що Ти ходиш перед
ними в стовпi хмари вдень, а в стовпi огню вночi, якщо заб’єш Ти цей народ, як одну людину, то15

скажуть тi люди, що чули слух про Тебе, говорячи: Через неспроможнiсть Господа впровадити той16

народ до Краю, якого Вiн заприсяг був їм, вигубив їх у пустинi... А тепер нехай же звеличиться17

сила Господня, як Ти наказав був, говорячи: Господь довготерпеливий, i багатомилостивий, Вiн18

прощає провину та переступ, i не очистить винного, а карає провину батькiв на третiх i на четвер-
тих поколiннях. Прости ж провину цього народу через велику милiсть Свою, як прощав Ти цьому19

народовi вiд Єгипту й аж сюди! А Господь сказав: Я простив за словом твоїм. Але, як Я живий,20, 21

слава Господня наповнить увесь оцей Край. Тому всi тi люди, що бачили славу Мою та ознаки22

Мої, що чинив Я в Єгиптi та в пустинi, але випробовували Мене оце десять раз та не слухалися
голосу Мого, поправдi кажу, не побачать вони того Краю, що Я заприсяг був їхнiм батькам. I всi,23

хто зневажає Мене, не побачать його! Але раб Мiй Калев за те, що з ним був дух iнший, i вiн24

виконував накази Мої, то Я введу його до того Краю, куди вiн увiйшов був, i потомство його ово-
лодiє ним. А амаликитянин та ханаанеянин сидить у долинi. Узавтра обернiться, та й рушайте на25

пустиню дорогою Червоного моря! I Господь промовляв до Мойсея й до Аарона, говорячи: Аж26, 27

доки цiй злiй громадi нарiкати на Мене? Нарiкання Iзраїлевих синiв, що вони нарiкають на Мене,
Я чув. Скажи їм: Живий Я! Мова Господня: Поправдi кажу, як ви говорили до ушей Моїх, так Я28

зроблю вам. У цiй пустинi попадають вашi трупи, та всi перелiченi вашi всiм вашим числом вiд29

вiку двадцяти лiт i вище, що нарiкали на Мене. Поправдi кажу, ви не ввiйдете до того Краю, що Я30

пiдносив був на присягу руку Свою, що будете перебувати в нiм, окрiм Калева, сина Єфуннеєво-
го, та Iсуса, сина Навинового. А дiти вашi, що про них казали ви: станете здобиччю вороговi, то31

впроваджу Я їх, i пiзнають вони цей Край, яким ви обридили. I вашi власнi трупи попадають у цiй32

пустинi! А вашi сини будуть блукати на пустинi сорок лiт, i вiдповiдатимуть за зраду вашу, аж поки33

вигинуть вашi трупи на пустинi. Числом тих днiв, що розвiдували ви той Край, сорок день, будете34

ви нести вашi грiхи по року за день сорок лiт, i пiзнаєте, що значить бути покинутими Мною! Я,35

Господь, говорив: Поправдi кажу, оце зроблю всiй цiй злiй громадi, що змовляється проти Мене:
у цiй пустинi вигинуть, i тут повмирають. А тi люди, яких Мойсей послав був розвiдати той Край,36

коли вернулися, то зробили, що вся громада нарiкала на нього, i пустили злу вiстку на той Край,
то тi люди, що пустили були злу вiстку на той Край, повмирали вiд порази перед Господнiм лицем.37

А Iсус, син Навинiв, та Калев, син Єфуннеїв, жили з тих людей, що ходили розвiдати той Край. I38, 39

говорив Мойсей цi слова до всiх Iзраїлевих синiв, i народ був у тяжкiй жалобi! I повставали вони40

рано вранцi, та й повиходили на верхiв’я гори, говорячи: Ось ми, i ми пiдемо до мiсця, що Господь
був сказав, бо ми прогрiшили. А Мойсей сказав: Чому ж ви переступаєте наказ Господнiй? Таж це41

не вдасться! Не виходьте, бо Господь не серед вас, а то будете побитi своїми ворогами. Бо там пе-42, 43

ред вами амаликитянин i ханаанеянин, i ви попадаєте вiд меча, бо ви вiдвернулися вiд Господа, i не
буде Господь iз вами. Але вони осмiлилися вийти на верхiв’я гори, а ковчег свiдоцтва Господнього44

та Мойсей не рушилися з-посеред табору. I зiйшов амаликитянин та ханаанеянин, що сидить на45

тiй горi, та й побили їх, i били їх аж до Хорми.
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв i скажеш їм: Коли ви15, 2

ввiйдете до Краю ваших осель, що Я даю вам, i принесете огняну жертву для Господа, цiлопален-3

ня, або криваву жертву на сповнення обiтницi, або в дарi, або в означених часах при спорядженнi
любих пахощiв для Господа з худоби великої або з худоби дрiбної, то той, хто приносить, принесе4

свою жертву для Господа, хлiбну жертву, десяту частину ефи пшеничної муки, мiшаної в чвертi гiна
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оливи, i вина для литої жертви принесеш чверть гiна на цiлопалення або для жертви для кожного 5

ягняти. Або для барана принесеш хлiбну жертву, двi десятих частини ефи пшеничної муки, мiшаної 6

в оливi третьої частини гiна. I вина для литої жертви третю частину гiна, принесеш пахощi любi для 7

Господа. А коли принесеш молодого бичка як цiлопалення, або як жертву на сповнення обiтницi, 8

або як мирну жертву для Господа, то принесеш молодого бичка i хлiбну жертву, три десятi частини 9

ефи пшеничної муки, мiшаної в оливi половини гiна. I принесеш на литу жертву пiв гiна вина, жер- 10

тва огняна, пахощi любi для Господа. Так буде робитися для одного вола, або для одного барана, 11

або для ягняти з-помiж овець, або з-помiж кiз. За числом жертов, що принесете, так зробите для 12

кожної, за числом їх. Кожен тубiлець так принесе це, щоб принести огняну жертву, пахощi любi 13

для Господа. А коли з вами буде тимчасово мешкати приходько, або той, що серед вас, постанова 14

для ваших поколiнь, то вiн принесе огняну жертву, пахощi любi для Господа, як принесете ви, так
принесе й вiн. Збори, постанова одна для вас та для приходька, що мешкає тимчасово, поста- 15

нова вiчна для ваших поколiнь: як ви, так i приходько буде перед Господнiм лицем! Один закон 16

i одна постанова буде вам i приходьковi, що мешкає тимчасово з вами. I Господь промовляв до 17

Мойсея, говорячи: Промовляй до синiв Iзраїлевих, та й скажи їм: Як ви ввiйдете до Краю, що Я 18

впроваджую вас туди, то станеться, коли ви їстимете хлiб того Краю, ви принесете приношення 19

для Господа. Як початок дiж ваших, калача принесете на приношення, як приношення току, при- 20

несете його. Вiд початку дiж ваших дасте Господевi приношення, постанова для ваших поколiнь! 21

А коли ви помилитеся, i не виконаєте всiх тих заповiдей, що Господь говорив до Мойсея, усього, 22, 23

що наказав вам Господь через Мойсея, вiд дня, коли Господь наказав був i далi для ваших поколiнь,
то станеться, коли зроблено помилку через недогляд громади, нехай вся громада принесе одного 24

бичка, молоде з великої худоби, на цiлопалення, на пахощi любi для Господа, а хлiбна його жертва
та лита жертва його за постановою, i козла на жертву за грiх. I очистить священик всю громаду 25

синiв Iзраїлевих, i буде прощено їм, бо то помилка, а вони принесли жертву свою, жертву огняну
для Господа та жертву свою за грiх перед лице Господнє за свою помилку. I буде прощено всiй 26

громадi Iзраїлевих синiв та приходьковi, що мешкає тимчасово серед них, бо то помилковий грiх
усього народу. А якщо згрiшить помилково одна душа, то вона принесе однорiчну козу на жертву 27

за грiх. I очистить священик ту душу, що помилилась, що згрiшила помилково перед Господнiм 28

лицем, на очищення її, i буде прощено їй. Тубiльцевi серед Iзраїлевих синiв та приходьковi, що ме- 29

шкає тимчасово серед них, закон один буде вам для того, хто зробить грiх помилково. А та душа, 30

що зробить зухвалою рукою, чи з тубiльця, чи з приходька, вiн Господа зневажає, i буде винищена
душа та з-посеред народу її. Бо вiн знехтував слово Господа, i зламав Його заповiдь, конче буде 31

винищена душа та, грiх її на нiй. I були Iзраїлевi сини в пустинi, та й знайшли чоловiка, що збирає 32

дрова суботнього дня. I привели його тi, хто знайшов його, як збирав дрова, до Мойсея й до Ааро- 33

на та до всiєї громади. I взяли його пiд сторожу, бо не було вирiшене, що зробити йому. I сказав 34, 35

Господь до Мойсея: Конче буде забитий цей чоловiк, закидати його камiнням усiй громадi поза та-
бором! I випровадила його вся громада поза табiр, та й закидала його камiнням, i вiн помер, як 36

Господь наказав був Мойсеєвi. I сказав Господь до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих 37, 38

синiв, та й скажи їм: Нехай вони зроблять собi кутаси на краях своїх одеж, вони й їхнi поколiння, i
дадуть на кутаса поли блакитну нитку. I буде вона вам за кутаса, i будете бачити його, i пам’ятати- 39

мете всi Господнi заповiдi, i виконаєте їх, i не будете оглядатися за серцем своїм та за очима своїми,
за якими йдучи, ви зраджуєте, щоб згадували ви та виконували всi Мої заповiдi, i будьте святi для 40

вашого Бога! Я Господь, Бог ваш, що вивiв вас з єгипетського краю, щоб бути вашим Богом. Я 41

Господь, Бог ваш!
I взяли Корей, син Їцгара, сина Кегата, сина Левiєвого, i Датан, i Авiрон, сини Елiявовi, та Он, 16

син Пелета, сини Рувимовi, та й повстали проти Мойсея, а з ними двiстi й п’ятдесят мужа Iзра- 2

їлевих синiв, начальники громади, закликуванi на збори, люди вельможнi. I зiбралися вони на 3

Мойсея та на Аарона, та й сказали до них: Досить вам, бо вся громада усi вони святi, а серед них
Господь! I чому ви несетеся понад зборами Господнiми? I почув це Мойсей, та й упав на облич- 4

чя своє. I промовив вiн до Корея та до всiєї громади його, говорячи: Уранцi Господь дасть знати, 5

хто Його та хто святий, щоб наблизити його до Себе; а кого вибере, того Вiн i наблизить до Себе.
Зробiть ви оце: вiзьмiть собi кадильницi, Корею та вся громадо твоя, i дайте в них огню та покла- 6, 7

дiть на них кадила перед Господнє лице взавтра. I станеться, той чоловiк, що Господь його вибере,
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вiн святий. Досить вам, Левiєвi сини! I сказав Мойсей до Корея: Слухайте ж, Левiєвi сини, чи8, 9

вам мало, що Бог Iзраїлiв вiддiлив вас вiд Iзраїлевої громади, щоб наблизити вас до Себе, i щоб ви
виконували службу Господньої скинiї, i стояли перед громадою, щоб служити їй? I Вiн наблизив10

тебе та всiх братiв твоїх, Левiєвих синiв, iз тобою; а ти будеш домагатися ще й священства?. Тому11

ти та вся громада твоя змовилися проти Господа. А Аарон, що вiн, що ви ремствуєте проти нього?
I послав Мойсей та Аарон закликати Датана й Авiрона, синiв Елiявових, та сказали вони: Не ви-12

йдемо! Чи мало того, що ти вивiв нас iз краю, який тече молоком та медом, щоб повбивати нас у13

пустинi? Хочеш ще панувати над нами, щоб бути також вельможею? Ти не впровадив нас анi до14

Краю, що тече молоком та медом, анi не дав нам на власнiсть поля та виноградники. Чи ти вибереш
очi цим людям? Не вийдемо! А Мойсей сильно запалився, та й сказав до Господа: Не обернися до15

їхнього приношення! Я не взяв вiд них жодного осла, i зла не вчинив жодному з них! I сказав Мой-16

сей до Корея: Ти та вся громада твоя будьте перед Господнiм лицем, ти й вони та Аарон узавтра.
I вiзьмiть кожен свою кадильницю, i покладiть на неї кадила та й принесете перед Господнє лице17

кожен кадильницю свою, двiстi й п’ятдесят кадильниць, i ти та Аарон, кожен кадильницю свою.
I взяли кожен кадильницю свою, i поклали на них огню, i поклали на неї кадила, та й стали при18

входi скинiї заповiту, а також Мойсей та Аарон. I Корей зiбрав на них усю громаду до входу скинiї19

заповiту. I показалася слава Господня всiй громадi! I промовив Господь до Мойсея та до Аарона,20

говорячи: Вiддiлiться вiд цiєї громади, Я винищу їх умить! А вони попадали на обличчя свої та21, 22

й сказали: Боже, Боже духiв i кожного тiла! Як згрiшить один чоловiк, чи Ти будеш гнiватися на
всю громаду? I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Скажи до громади, говорячи: Вiдступi-23, 24

ться зо всiх бокiв вiд мiсця мешкання Корея, Датана й Авiрона! I встав Мойсей, i пiшов до Датана25

та Авiрона, i пiшли за ним старшi Iзраїлевi. I вiн промовляв до громади, говорячи: Вiдступiть вiд26

наметiв тих несправедливих людей, i не доторкнiться до всього, що їхнє, щоб i ви не загинули за
всi їхнi грiхи! I вони вiдступилися вiд мiсця мешкання Корея, Датана й Авiрона зо всiх бокiв; а27

Датан та Авiрон вийшли, i стояли при входi наметiв своїх, i жiнки їх, i сини їх, та дiти їхнi. I сказав28

Мойсей: Оцим пiзнаєте, що Господь послав мене зробити всi дiла цi, що вони не з моєї вигадки.
Якщо вони повмирають, як умирає кожна людина, i їх спiткає доля кожної людини, то не Господь29

послав мене! А коли Господь створить щось нове, i земля вiдкриє уста свої та й поглине їх та все,30

що їхнє, i вони зiйдуть живi до шеолу, то пiзнаєте, що люди образили Господа. I сталося, як скiн-31

чив вiн говорити всi цi слова, то розступилася та земля, що пiд ними! А земля вiдкрила свої уста,32

та й поглинула їх, i доми їхнi, i кожну людину, що Кореєва, та ввесь їх маєток. I зiйшли вони та33

все, що їхнє, живi до шеолу, i накрила їх земля, i вони погинули з-посеред збору! А ввесь Iзраїль,34

що був навколо них, повтiкав на їхнiй крик, бо казали: Щоб земля не поглинула й нас! I вийшов35

огонь вiд Господа, та й поїв тих двiстi й п’ятдесят чоловiка, що приносили кадило! I Господь про-36

мовляв до Мойсея, говорячи: Скажи до Елеазара, сина священика Аарона, i нехай вiн позбирає37

тi кадильницi з-посеред погорiлища, а огонь повикидає геть, бо вони освятилися, кадильницi тих38

грiшникiв, їхньою смертю. I нехай i вони зроблять iз них битi бляхи на покриття для жертiвника,
бо приносили їх перед Господнє лице, i вони освятилися. I будуть вони знаком для Iзраїлевих си-
нiв. I взяв священик Елеазар мiдянi кадильницi, що приносили їх тi, що спаленi, i перекували їх на39

покриття для жертiвника, пам’ятка для Iзраїлевих синiв, щоб чужий чоловiк, хто не з Ааронового40

насiння, не наближався кадити кадило перед Господнiм лицем, щоб не сталося з ними, як iз Коре-
єм та з громадою його, як Господь говорив йому через Мойсея. А назавтра вся громада Iзраїлевих41

синiв нарiкали на Мойсея та на Аарона, говорячи: Ви повбивали Господнiй народ! I сталося, коли42

громада збиралася на Мойсея та на Аарона, то обернулися вони до скинiї заповiту, аж ось покрила
її хмара, i показалася слава Господня! I ввiйшли Мойсей та Аарон до переду скинiї заповiту. I43, 44

Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Вийдiть з-посеред цiєї громади, а Я винищу їх умить! I45

вони попадали на обличчя свої. I сказав Мойсей до Аарона: Вiзьми кадильницю, i поклади на неї46

огню вiд жертiвника, i поклади кадила, та й понеси швидко до громади, та й очисть її, бо вийшов
гнiв вiд Господнього лиця, i розпочалася поразка. I взяв Аарон, як говорив Мойсей, i побiг до се-47

редини зборiв, аж ось розпочалася поразка народу! I вiн поклав кадила, i очистив народ. I став48

вiн помiж умерлими та помiж живими, i затрималась та поразка. I було померлих поразкою чо-49

тирнадцять тисяч i сiмсот, окрiм померлих у справi Корея. I вернувся Аарон до Мойсея до входу50

скинiї заповiту, а поразка припинилася.
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I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, i вiзьми вiд них по 17, 2

однiй палицi для батькiвського дому, вiд усiх їхнiх начальникiв для дому їхнiх батькiв, дванадцять
палиць; i напиши ймення кожного на палицi його. А Ааронове ймення напишеш на Левiєвiй па- 3

лицi, бо одна палиця для голови дому батькiв їх. I покладеш їх у скинiї заповiту перед ковчегом 4

свiдоцтва, де Я, за умовою, буду являтися вам. I станеться, той чоловiк, що Я виберу його, його 5

палиця зацвiте. I Я вiдхилю вiд Себе нарiкання Iзраїлевих синiв, що вони нарiкають на вас. I Мой- 6

сей промовляв до Iзраїлевих синiв, i дали йому всi їхнi начальники по палицi вiд кожного началь-
ника для дому їхнiх батькiв, дванадцять палиць. А палиця Ааронова серед їхнiх палиць. I поклав 7

Мойсей тi палицi перед Господнiм лицем у скинiї заповiту. I сталося назавтра, i ввiйшов Мойсей до 8

скинiї заповiту, аж ось зацвiла Ааронова палиця для Левiєвого дому, i пустила пуп’янки, i зацвiла
квiткою, i випустила дозрiлi мигдалi! I винiс Мойсей усi тi палицi з-перед Господнього лиця до всiх 9

Iзраїлевих синiв, i вони побачили, i взяли кожен свою палицю. I сказав Господь до Мойсея: Верни 10

Ааронову палицю до ковчегу свiдоцтва, щоб берегти на ознаку для неслухняних синiв, i спиниш їхнi
нарiкання проти Мене, щоб не повмирали вони. I зробив так Мойсей, як Господь наказав був йо- 11

му, так вiн i зробив. I сказали Iзраїлевi сини до Мойсея, говорячи: Тож ми повмираємо, погинемо, 12

усi ми погинемо! Кожен, хто наблизиться до Господньої скинiї, помре. Чи ж ми дорешти вимремо? 13

I сказав Господь до Аарона: Ти й сини твої та дiм батька твого з тобою понесете на собi грiх 18
щодо святинi; i ти, i сини твої з тобою понесете на собi грiх щодо вашого священства. А також 2

ти наблизиш до себе братiв своїх, плем’я Левiїне, плем’я батька свого, i вони злучаться з тобою, i
будуть прислужувати тобi, а ти й сини твої з тобою будете перед скинiєю свiдоцтва. I будуть во- 3

ни виконувати твою сторожу та строжу всiєї скинiї, тiльки до речей святинi та до жертiвника не
приступлять, щоб не повмирали як вони, так i ви. I злучаться вони з тобою, i будуть виконувати 4

сторожу скинiї заповiту, для всякої служби в скинiї, а чужий не приступить до вас. I будете ви ви- 5

конувати сторожу святинi та сторожу жертiвника, щоб не було вже гнiву на Iзраїлевих синiв. А Я 6

оце взяв ваших братiв Левитiв з-посеред Iзраїлевих синiв для вас, як дар вони данi Господевi, щоб
виконувати службу скинiї заповiту. А ти та сини твої з тобою будете допильновувати ваше свя- 7

щенство для всякої речi жертiвника та для того, що поза завiсою, i будете робити. Як службу дару
даю Я священство вам, а чужий, хто приступить, буде забитий. I Господь промовляв до Аарона: Я 8

оце доручив тобi пильнувати за приношеннями Моїми. Вiд усього посвяченого синами Iзраїлевими
Я дав частку тобi та для синiв твоїх на вiчну постанову. Оце буде тобi з найсвятiших жертов, без 9

огню: кожна їхня хлiбна жертва, i кожна їхня жертва за грiх, i кожна їхня жертва за провину, що
звернуть Менi як найсвятiше, тобi це та для твоїх синiв! На найсвятiшому мiсцi будеш ти їсти оце. 10

Кожен чоловiчої статi буде їсти, це буде святiсть для тебе. А це тобi приношення їхнього дару всiх 11

колихань Iзраїлевих синiв, Я дав їх тобi, i синам твоїм та дочкам твоїм з тобою на вiчну постанову,
кожен чистий у твоїм домi буде це їсти. Усе найкраще зо свiжої оливи, i все найкраще з молодого 12

вина та збiжжя, їхнi первоплоди, що вони дадуть Господевi, Я вiддав їх тобi. Первоплоди усього, 13

що в їхньому Краю, що вони принесуть Господевi, будуть для тебе, кожен чистий у твоїм домi буде
те їсти. Усе закляте мiж Iзраїлем буде тобi. Усе, що розкриває утробу кожного тiла, що принесуть 14, 15

Господевi з-помiж людей та з-помiж скотини, буде для тебе. Тiльки конче викупиш перворiдного
людини, i перворiдне з нечистої худобини викупиш. А викуп його: вiд мiсячного вiку викупиш за 16

твоєю оцiнкою, п’ять шеклiв срiбла на мiру шеклем святинi, двадцять гер вiн. Тiльки перворiдного 17

з волiв, або перворiдного з овечок, або перворiдного з кiз не викупиш, вони святiсть: їхньою кров’ю
окропиш жертiвника, а їхнiй лiй спалиш, як огняну жертву на любi пахощi для Господа. А їхнє 18

м’ясо буде для тебе, як грудина колихання, i як стегно правицi буде для тебе. Усi святощi при- 19

ношення, що Iзраїлевi сини принесуть для Господа, Я вiддав тобi, i синам твоїм та дочкам твоїм iз
тобою, вiчною постановою. Це мiцний заповiт, вiн вiчний перед Господнiм лицем для тебе та для на-
сiння твого з тобою. I сказав Господь до Аарона: У їхньому Краю ти не будеш мати власности, i не 20

буде тобi частки мiж ними, Я частка твоя та власнiсть твоя помiж Iзраїлевими синами! А Левiєвим 21

синам Я дав ось кожну десятину в Iзраїлi на спадщину, взамiн за їхню службу, бо вони виконують
службу скинiї заповiту. I Iзраїлевi сини не приступлять уже до скинiї заповiту, щоб не понести грi- 22

ха, i не вмерти. I буде Левит сам виконувати службу скинiї заповiту, i сам понесе вину свою. Це 23

вiчна постанова для ваших поколiнь, а мiж Iзраїлевими синами не будуть вони дiдичити спадщи-
ну, бо десятину Iзраїлевих синiв, що вони принесуть як приношення для Господа, Я дав Левитам 24
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за спадщину. Тому Я сказав до них: Мiж Iзраїлевими синами не будуть вони дiдичити спадщину. I25

Господь промовляв до Мойсея, говорячи: А до Левитiв будеш ти промовляти та й скажеш їм: Коли26

вiзьмете вiд Iзраїлевих синiв ту десятину, що Я дав вам вiд них на ваше спадщину, то ви принесете
з неї Господнє приношення, десятину з десятини. I буде пораховане ваше приношення як збiжжя27

з току, i як повня з кадки чавила. Так принесете й ви Господнє приношення зо всiх ваших десятин,28

що вiзьмете вiд Iзраїлевих синiв, i дасте з того Господнє приношення священиковi Аароновi. Зо29

всiх ваших дарiв принесе кожен Господнє приношення, зо всього найкращого посвячення з нього.
I скажи їм: коли ви будете приносити найкраще з нього, то це порахується Левитам, як урожай30

току, i як урожай кадки чавила. I будете їсти це на кожному мiсцi ви та дiм ваш, бо це нагорода для31

вас взамiн за вашу службу в скинiї заповiту. I ви не понесете через це грiха, коли будете приносити32

найкраще з нього, а святощiв Iзраїлевих синiв не збезчестите, i не повмираєте.
I Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, i нехай19, 2

вони вiзьмуть для тебе безвадну руду ялiвку, що в нiй нема вади, що на неї не накладали ярма. I3

дасте її до священика Елеазара, а вiн виведе її поза табiр. I зарiжуть її перед ним. I вiзьме Елеазар4

пальцем своїм її крови, та й покропить кров’ю її перед скинiї заповiту сiм раз. I спалиться та ялiвка5

на його очах, шкура її, i м’ясо її, i кров її з її нечистостями спалиться. I вiзьме священик кедрове6

дерево, i iсоп та червень, та й кине до середини погорiлища тiєї ялiвки. I випере той священик шати7

свої та обмиє тiло своє в водi, а потiм увiйде до табору. I буде той священик нечистий аж до вечора.
А той, хто палить її, випере одежу свою в водi й обмиє тiло своє в водi, та й буде нечистий аж до8

вечора. I збере чистий чоловiк попiл тiєї ялiвки, i покладе поза табором в чистому мiсцi, i буде це9

для громади Iзраїлевих синiв на сховок для очищальної води, це жертва за грiх. А той, хто збирає10

попiл тiєї ялiвки, випере одежу свою, i буде нечистий аж до вечора. I це буде на вiчну постанову
для Iзраїлевих синiв та для приходька, що мешкає серед них тимчасово. А той, хто доторкається11

до всякого мертвого тiла людини, то буде нечистий сiм день. Вiн очиститься тим попелом дня12

третього та дня сьомого, i буде чистий. А якщо вiн не очиститься дня третього та дня сьомого, не
буде чистий. Кожен, хто доторкується до померлого, до тiла людини, що померла, i не очиститься,13

вiн занечистив Господню скинiю, i буде винищена душа та з Iзраїля, бо очищальна вода не була
покроплена на нього, нечистий вiн буде, нечистiсть його в ньому. Оце той закон: коли в наметi14

помре людина, то кожен, хто входить до того намету, та все, що в наметi, буде нечисте сiм день. I15

кожна вiдкрита посудина, що на нiй нема мiцно прив’язаного накриття, нечиста вона. А кожен, хто16

доторкнеться на поверхнi поля до трупа вiд меча, або до померлого, або до костей людини, або до
гробу, буде нечистий сiм день. I вiзьмуть для того нечистого пороху з погорiлища жертви за грiх,17

i наллють на нього живої води до посуду. А чистий чоловiк вiзьме iсопу, i вмочить у ту воду, та й18

покропить на того намета, i на всi посудини, i на душi тi, що були там, та на того, хто доторкується
до тiєї кiстки, або до трупа, або до померлого, або до гробу. I покропить той чистий на нечистого19

дня третього та дня сьомого, та й очистить його сьомого дня. I випере вiн одежу свою й обмиє в водi,
i стане чистий увечерi. А чоловiк, що стане нечистим i не очиститься, то буде знищена душа та з-20

посеред збору, бо вiн занечистив Господню святиню, очищальна вода не була кроплена на нього,
нечистий вiн. I буде це для них на вiчну постанову, а той, хто кропить очищальну воду, випере21

одежу свою, а хто доторкається до очищальної води, буде нечистий аж до вечора. А кожен, до22

кого доторкнеться нечистий, буде нечистий, а особа, що доторкується, буде нечиста аж до вечора.
I ввiйшли Iзраїлевi сини, уся громада, до пустинi Цiн першого мiсяця, та й засiв народ у Кадешi.20

I померла там Марiям, i була там похована. I не було води для громади, i вони зiбралися проти2

Мойсея та проти Аарона. I сварився той народ iз Мойсеєм, та й сказали, говорячи: О, якби ми3

повмирали були, коли нашi брати вмирали перед Господнiм лицем! I нащо ви привели Господню4

громаду на цю пустиню, щоб повмирали тут ми та худоба наша? I нащо ви вивели нас iз Єгипту,5

щоб привести нас на це зле мiсце? Тут не родить збiжжя, анi фiги, анi виноград, анi гранатове
яблуко, i навiть немає напитись води! I ввiйшли Мойсей та Аарон вiд громади до входу скинiї6

заповiту, та й попадали на обличчя свої. I слава Господня появилася їм! I Господь промовляв до7

Мойсея, говорячи: Вiзьми жезло, та збери громаду ти та брат твiй Аарон, i скажете до тiєї скелi на8

їхнiх очах, i вона дасть свою воду. I виведеш для них воду з тiєї скелi, та й напоїш ту громаду та їхню
худобу. I взяв Мойсей те жезло з-перед Господнього лиця, як Вiн наказав був йому. I зiбрали9, 10

Мойсей та Аарон громаду перед тiєю скелею. I сказав вiн до них: Послухайте ж, неслухнянi, чи з
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цiєї скелi ми виведемо для вас воду? I пiднiс Мойсей руку свою, та й ударив ту скелю своїм жезлом 11

два рази, i вийшло багато води! I пила громада та їхня худоба!... I сказав Господь до Мойсея та до 12

Аарона: За те, що ви не ввiрували в Мене, щоб явилася святiсть Моя на очах Iзраїлевих синiв,
ви не введете цiєї громади до Краю, що Я дав їм. Це вода Мерiви, де сварилися Iзраїлевi сини 13

з Господом, i святiсть Його явилася їм. I послав Мойсей послiв iз Кадешу до царя едомського 14

сказати: Так каже брат твiй Iзраїль: Ти знаєш усю тяготу, що впала на нас. I зiйшли були нашi 15

батьки до Єгипту, i сидiли ми в Єгиптi багато часу, а Єгипет чинив зло нам та батькам нашим. I 16

голосили ми до Господа, i Вiн почув наш голос, та й послав Ангола, i вивiв нас iз Єгипту, а оце
ми в Кадешi, що при самiм кiнцi твоєї границi. Нехай же ми перейдемо через твiй край! Ми не 17

пiдемо полем та виноградником, i не будемо пити води з криницi, ми пiдемо дорогою царською,
не збочимо нi праворуч, нi лiворуч, аж поки не перейдемо границi твоєї. I сказав до нього Едом: 18

Ти не перейдеш у мене, бо iнакше я з мечем вийду проти тебе! I сказали йому Iзраїлевi сини: Ми 19

пiдемо битою дорогою, а якщо будемо пити воду твою я та худоба моя, то я дам заплату за неї.
Нiчого бiльше, тiльки нехай перейду я своїми ногами! А той вiдказав: Не перейдеш! I вийшов 20

Едом навпроти нього з численним народом та з сильною рукою. I вiдмовив Едом дати Iзраїлевi 21

перейти його границi, i Iзраїль збочив вiд нього. I рушили з Кадешу, i вийшли Iзраїлевi сини, уся 22

громада, до Гор-гори. I сказав Господь до Мойсея та до Аарона на Гор-горi, на границi едомського 23

краю, говорячи: Нехай прилучиться Аарон до своєї рiднi, бо вiн не ввiйде до того Краю, що Я дав 24

Iзраїлевим синам, через те, що ви були неслухнянi наказу Моєму при водi Мерiви. Вiзьми Аарона 25

та сина його Елеазара, та й виведи їх на Гор-гору. I нехай Аарон здiйме шати свої, i зодягне в них 26

сина свого Елеазара, i Аарон буде забраний, та й помре там. I зробив Мойсей, як Господь наказав 27

був, i вийшли вони на Гор-гору на очах усiєї громади. I зняв Мойсей з Аарона шати його, i зодягнув 28

у них сина його Елеазара, i Аарон помер там на верхiв’ї гори. I зiйшов Мойсей та Елеазар iз гори.
I бачила вся громада, що помер Аарон, i оплакував Аарона ввесь Iзраїлiв дiм тридцять день. 29

I почув ханаанеянин, цар Араду, що сидiв на полуднi, що Iзраїль увiйшов дорогою Атарiм, i вiн 21
став воювати з Iзраїлем, i взяв у нього до неволi полонених. I склав Iзраїль обiтницю Господевi й 2

сказав: Якщо справдi даси Ти народ той у мою руку, то я вчиню їхнi мiста закляттям. I вислухав 3

Господь голос Iзраїлiв, i дав йому ханаанеянина, i вiн учинив закляттям їх та їхнi мiста, i назвав
iм’я тому мiста: Хорма. I рушили вони з Гор-гори дорогою Червоного моря, щоб обiйти едомський 4

край. I пiдупала душа того народу в тiй дорозi. I промовляв той народ проти Бога та проти Мой- 5

сея: Нащо ви вивели нас iз Єгипту, щоб ми повмирали в пустинi? Бож нема тут хлiба й нема води, а
душi нашiй обридла ця непридатна їжа. I послав Господь на той народ змiїв сарафiв, i вони кусали 6

народ. I померло багато народу з Iзраїля. I прийшов народ до Мойсея та й сказав: Згрiшили ми, 7

бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, i нехай Вiн забере вiд нас цих змiїв. I
молився Мойсей за народ. I сказав Господь до Мойсея: Зроби собi сарафа, i вистав його на жер- 8

динi. I станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. I зробив Мойсей мiдяного 9

змiя, i виставив його на жердинi. I сталося, якщо змiй покусав кого, то той дивився на мiдяного
змiя i жив! I рушили Iзраїлевi сини, i таборували в Овотi. I рушили вони з Овоту, i таборували в 10, 11

Iйє-Гааварiмi, на пустинi, що перед Моавом, вiд сходу сонця. Звiдти вони рушили, i таборували 12

в долинi Зереду. Звiдти рушили й таборували на тiм боцi Арнону в пустинi, що виходить iз амо- 13

рейської границi, бо Арнон границя Моаву мiж Моавом та амореянином. Тому розповiдається в 14

Книжцi воєн Господнiх: Вагев у Суфi, i потоки Арнону, i спад потокiв, що збочив на мiсце Ару, i на 15

моавську границю опертий. А звiдти до Бееру. Це той Беер, що про нього сказав Господь до Мой- 16

сея: Збери народ, i нехай Я дам їм воду. Тодi заспiвав був Iзраїль цю пiсню: Пiднесися, кринице, 17

спiвайте про неї! Криниця, вельможi копали її, її викопали народнi достойники берлом, жезлами 18

своїми. А з Мiдбару до Маттани, а з Маттани до Нахалiїлу, а з Нахалiїлу до Бамоту, а з Бамоту до 19, 20

долини, що на моавському полi, у верхiвки Пiсгi, що звернена до пустинi. I послав Iзраїль послiв 21

до Сигона аморейського царя, говорячи: Нехай я перейду в твоїм краї! Ми не збочимо нi на поле, 22

нi на виноградник, не будемо пити води з криницi, ми пiдемо царською дорогою, аж поки перейдемо
землю твою. I не дав Сигон Iзраїлевi перейти в границi його. I зiбрав Сигон увесь свiй народ, та й 23

вийшов навпроти Iзраїля на пустинi, i прибув до Йогцi, i воював з Iзраїлем. I вдарив його Iзраїль 24

вiстрям меча, i посiв край його вiд Арнону аж до Яббоку, аж до синiв Аммону, бо Аз границя синiв
Аммону. I позабирав Iзраїль усi тi мiста. I осiв Iзраїль у всiх аморейських мiстах: у Хешбонi й по 25
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всiх залежних мiстах його. Бо Хешбон мiсто Сигона, царя аморейського вiн; i вiн воював з першим26

моавським царем, i забрав увесь його край з його руки аж до Арнону. Тому й розповiдають кобза-27

рi: Пiдiть до Хешбону, нехай вiн збудується, i хай мiцно поставиться мiсто Сигонове. Бо вийшов28

огонь iз Хешбону, а полум’я з мiста Сигонового, вiн мiсто моавське пожер, володарiв арнонських
висот. Горе тобi, о Моаве, ти згинув, народе Кемошiв! Вiн зробив був синiв своїх утiкачами, а до-29

чок своїх дав у неволю Сигону, царю аморейському. I розбили ми їх, згинув Хешбон до Дiвону, i30

ми попустошили аж до Нофаху, що аж до Медви. I Iзраїль осiв в аморейському краї. I послав31, 32

Мойсей розвiдати про Язера, i вони здобули його залежнi мiста, i заволодiли амореянином, що жив
там. I повернулись вони, i пiшли дорогою Башану. I вийшов Ог, цар башанський, насупроти них,33

вiн та ввесь його народ, на вiйну до Едреї. I сказав Господь до Мойсея: Не бiйся його, бо в руку34

твою дав Я його й увесь народ його та край його, i зробиш йому, як зробив ти Сигону, царевi амо-
рейському, що сидiв у Хешбонi. I вони побили його й синiв його та ввесь народ його, так що нiкого35

не зосталося. I вони заволодiли краєм його.
I рушили Iзраїлевi сини, та й таборували в моавських степах по тiм боцi приєрихонського Йор-22

дану. I побачив Балак, син Цiппорiв, усе, що зробив Iзраїль амореяниновi. I дуже злякався Моав2, 3

того народу, бо вiн був великий. I настрашився Моав Iзраїлевих синiв. I сказав Моав до мiдiян-4

ських старших: Тепер повискубує оця громада всi нашi околицi, як вискубує вiл польову зеленину.
А Балак, син Цiппорiв, був того часу моавським царем. I послав вiн послiв до Валаама, Беорово-5

го сина, до Петору, що над Рiчкою, до краю синiв народу його, щоб покликати його, говорячи: Ось
вийшов народ iз Єгипту, ось покрив вiн поверхню землi, i сидить навпроти мене. А тепер ходи ж,6

прокляни менi цей народ, бо вiн мiцнiший за мене. Може я потраплю вдарити його, i вижену його
з краю, бо знаю, що кого ти поблагословиш, той благословенний, а кого проклянеш, проклятий.
I пiшли моавськi старшi та старшi Мiдiяну, а дарунки за чари в руцi їх, i прийшли до Валаама, та7

й промовляли до нього Балаковi слова. А вiн їм сказав: Ночуйте тут цiєї ночi, i я перекажу вам8

слово, як Господь промовлятиме до мене. I зостались моавськi вельможi в Валаама. I прийшов9

Бог до Валаама та й сказав: Хто цi люди з тобою? I сказав Валаам до Бога: Балак, син Цiппорiв,10

цар моавський, послав до мене сказати: Ось народ виходить з Єгипту, i закрив поверхню землi;11

тепер iди ж, прокляни менi його, може я потраплю воювати з ним, i вижену його. I сказав Бог до12

Валаама: Не пiдеш ти з ними, не проклянеш того народу, бо благословенний вiн! I встав Валаам13

уранцi та й сказав до Балакових вельмож: Вертайтесь до свого краю, бо вiдмовив Господь позво-
лити менi пiти з вами. I встали моавськi вельможi, i прийшли до Балака та й сказали: Вiдмовив14

Валаам пiти з нами. А Балак знову послав вельмож, бiльше й поважнiших вiд тих. I прибули во-15, 16

ни до Валаама та й сказали йому: Так сказав Балак, син Цiппорiв: Не стримуйся прийти до мене,
бо справдi дуже вшаную тебе, i все, що скажеш менi, зроблю. I ходи ж, прокляни менi народ той!17

I вiдповiв Валаам, i сказав Балаковим рабам: Якщо Балак дасть менi повний свiй дiм срiбла та18

золота, то й тодi я не зможу переступити наказу Господа, Бога мого, щоб зробити рiч малу чи рiч
велику. А тепер посидьте й ви тут цiєї ночi, а я пiзнаю, що ще Господь буде говорити менi. I при-19, 20

йшов Бог уночi до Валаама та й сказав йому: Якщо цi люди прийшли покликати тебе, устань, iди
з ними. Але тiльки те, що Я промовлятиму до тебе, те ти зробиш. I встав Валаам уранцi, i осiдлав21

свою ослицю, та й пiшов iз моавськими вельможами. I запалився гнiв Божий, що вiн iде. I став22

Ангол Господнiй на дорозi за перешкоду йому, а вiн їде на своїй ослицi, i двоє слуг його з ним. I23

побачила та ослиця Господнього Ангола, що стоїть на дорозi, а витягнений меч його в руцi його. I
збочила ослиця з дороги, i пiшла полем, а Валаам ударив ослицю, щоб збочила на дорогу. I став24

Ангол Господнiй на стежцi виноградникiв, стiна з цiєї сторони, i стiна з тiєї. I побачила та ослиця25

Господнього Ангола, i притиснулася до стiни, та й притиснула до стiни Валаамову ногу. I вiн далi її
бив. I Ангол Господнiй знов перейшов, i став у тiсному мiсцi, де нема дороги збочити нi праворуч,26

нi лiворуч. I побачила та ослиця Господнього Ангола i лягла пiд Валаамом. I запалився гнiв Ва-27

лаамiв, i вiн ударив ослицю києм. I вiдкрив Господь уста ослицi, i сказала вона до Валаама: Що28

я зробила тобi, що ти оце тричi вдарив мене? I сказав Валаам до ослицi: Бо ти виставила мене на29

смiх. Коли б меч був у руцi моїй, то тепер я забив би тебе! I сказала ослиця до Валаама: Чи ж я не30

ослиця твоя, що ти їздив на менi, скiльки живеш, аж до цього дня? Чи ж справдi звикла я робити
тобi так? I вiн вiдказав: Нi! I вiдкрив Господь очi Валаамовi, i побачив вiн Господнього Ангола,31

що стоїть на дорозi, а його витягнений меч у руцi його. I схилився вiн, i впав на обличчя своє. I32
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сказав до нього Ангол Господнiй: Нащо ти вдарив ослицю свою оце тричi? Ось я вийшов за пере-
шкоду, бо ця дорога погибельна передо мною. I побачила мене ця ослиця, i збочила перед лицем 33

моїм ось власне тричi. I коли б вона не збочила була перед лицем моїм, то тепер я й забив би тебе,
а її позоставив би живою. I сказав Валаам до Господнього Ангола: Я згрiшив, бо не знав, що ти 34

стоїш на дорозi навпроти мене. А тепер, якщо це зле в очах твоїх, то я вернуся собi. I сказав Ангол 35

Господнiй до Валаама: Iди з цими людьми, i те слово, що скажу тобi, його тiльки будеш говорити. I
пiшов Валаам з Балаковими вельможами. I почув Балак, що прийшов Валаам, i вийшов навпроти 36

нього до Їр-Моаву, що на границi Арнону, що на краю границi. I сказав Балак до Валаама: Чи ж 37

справдi не послав я до тебе, щоб покликати тебе, чому ж не пiшов ти до мене? Чи справдi я не по-
траплю вшанувати тебе? I сказав Валаам до Балака: Ось я прибув до тебе тепер. Чи потраплю я 38

сказати щось? Те слово, що Бог вкладе в уста мої, його тiльки я буду промовляти. I пiшов Валаам 39

iз Балаком, i прибули вони до Кiр’ят-Хуцоту. I принiс Балак на жертву худобу велику та худобу 40

дрiбну, i послав Валаамовi та вельможам, що з ним. I сталося вранцi, i взяв Балак Валаама, та й 41

вивiв його на Бамот-Баал, щоб побачив iзвiдти тiльки частину того народу.
I сказав Валаам до Балака: Збудуй менi тут сiм жертiвникiв, i приготуй менi тут сiм бичкiв та сiм 23

баранiв. I зробив Балак, як Валаам говорив. I принiс Балак та Валаам бичка та барана на кожно- 2

му жертiвнику. I сказав Валаам до Балака: Стань над своїм цiлопаленням, а я пiду, може стрiну 3

Господа навпроти себе, i що Вiн об’явить менi, я перекажу тобi. I вiн пiшов на лису гору. I стрiвся 4

Валаамовi Бог, i сказав вiн Йому: Сiм жертiвникiв склав я, i принiс бичка та барана на кожному
жертiвнику. I вклав Господь слово до Валаамових уст та й сказав: Вернись до Балака, i будеш так 5

промовляти. I вернувсь вiн до нього, аж ось вiн стоїть над своїм цiлопаленням, вiн та всi вельможi 6

моавськi. I вiн виголосив свою приповiстку пророчу й сказав: Iз Араму мене припровадив Балак, 7

цар моавський, з гiр сходу: Iди ж, прокляни менi Якова, а йди ж, скажи зло на Iзраїля! Що ж я бу- 8

ду того проклинати, що Бог не прокляв був його? I що ж буду казать зло на того, що гнiву на нього
не має Господь? Бо я бачу його з вершка скель, i з пагiркiв його оглядаю, тож народ пробуває са- 9

мiтно, а серед людей не рахується. Хто ж перелiчив порох Яковiв, i хто зрахував пил Iзраїлiв? Хай 10

душа моя вмре смертю праведних, i кiнець мiй хай буде такий, як його! I сказав Балак до Валаама: 11

Що ти зробив менi? Я взяв тебе, щоб ти прокляв моїх ворогiв, а оце ти справдi поблагословив їх!
А той вiдповiв та й сказав: Чи ж не те, що Господь вкладе в мої уста, я буду пильнувати, щоб те 12

говорити? I сказав до нього Балак: Ходи ж зо мною до iншого мiсця, звiдки побачиш його. Тiльки 13

частину його будеш бачити, а всього його не побачиш. I прокляни менi його, мого ворога, звiдти!
I вiн узяв його на Седе-Цофiм, на верхiв’я Пiсгi, i збудував сiм жертiвникiв, i принiс бичка та ба- 14

рана на кожнiм жертiвнику. I сказав вiн до Балака: Стань тут над своїм цiлопаленням, а я стрiну 15

там Господа. I стрiв Господь Валаама, i вклав слово до уст його та й сказав: Вернися до Балака, i 16

будеш так промовляти. I прийшов вiн до нього, аж ось вiн стоїть над своїм цiлопаленням, а з ним 17

вельможi моавськi. I сказав йому Балак: Що ж говорив Господь? I вiн виголосив свою приповiс- 18

тку пророчу й сказав: Устань же, Балаку, та й слухай, нахили своє ухо до мене, о сину Цiппорiв!
Бог не чоловiк, щоб неправду казати, i Вiн не син людський, щоб Йому жалкувати. Чи ж Вiн був 19

сказав i не зробить, чи ж Вiн говорив та й не виконає? Оце я одержав наказа поблагословити, i 20

поблагословив Вiн, i я того не вiдверну! Не видно страждання мiж Яковом, i не запримiтно не- 21

щастя в Iзраїлi, з ним Господь, його Бог, а мiж ним голосний крик на славу Царя! Бог, що вивiв 22

був їх iз Єгипту, Вiн для нього, як мiць однорожця! Бо нема ворожби помiж Яковом, i чарiв нема 23

мiж Iзраїлем, тепер буде сказане Якову та Iзраїлевi, що Бог учинив. Тож устане народ, як левиця, 24

i пiдiйметься вiн, немов лев! Вiн не ляже, аж поки не буде вiн жерти здобичу, i аж поки не буде вiн
пить кров забитих! I сказав Балак до Валаама: Нi проклинати не проклинай його, нi благословити 25

не благословляй його! I сказав Валаам, i вiдповiв до Балака: Чи ж не казав я тобi, говорячи: Усе, 26

що буде промовляти Господь, те зроблю? I сказав Балак до Валаама: Ходи ж, вiзьму тебе ще до 27

iншого мiсця, може сподобається в Божих очах, i ти звiдти проклянеш менi його. I взяв Балак Ва- 28

лаама на верхiв’я Пеору, що звернений до пустинi. I сказав Валаам до Балака: Збудуй менi тут сiм 29

жертiвникiв, i приготуй менi тут сiм бичкiв та сiм баранiв. I зробив Балак, як сказав був Валаам, i 30

принiс бичка та барана на кожному жертiвнику.
I побачив Валаам, що Господевi вгодно поблагословити Iзраїля, i не пiшов, як кожного разу, на 24

ворожбу, i звернув лице своє до пустинi. I звiв Валаам очi свої, та й побачив Iзраїля, що пробу- 2
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вав за своїми племенами. I на ньому був Дух Божий! I вiн виголосив свою приповiстку пророчу й3

сказав: Мова Валаама, сина Беорового, i мова мужа з очима вiдкритими, це мова того, хто слу-4

хається Божих слiв, хто бачить видiння Всемогутнього, що падає вiн, але очi вiдкритi йому. Якi,5

Якове, гарнi намети твої, мiсця перебування твойого, Iзраїлю! Вони розтяглися, немов тi доли-6

ни, немов тi садки понад рiчкою, вони як дерева алойнi, що Господь насадив, як кедри над водами!
Вода потече з його вiдер, а насiння його над великими водами. Його цар стане вищий за Агага, i7

царство його пiднесеться. Iз Єгипту Бог вивiв його, Вiн для нього як мiць однорожця! Поїсть вiн8

людей, що ворожi йому, i їхнi костi потрощить, а стрiли його поламає. Нахилився вiн, лiг, немов9

лев, i як левиця, хто пiдiйме його? Хто благословляє тебе той благословенний, а хто проклинає тебе
той проклятий! I запалав гнiв Балакiв на Валаама, i сплеснув вiн у долонi свої! I сказав Балак до10

Валаама: Я покликав тебе проклясти ворогiв моїх, а ти ось, благословляючи, поблагословив їх оце
тричi! А тепер утiкай собi до свого мiсця! Я сказав був: конче пошаную тебе, та ось стримав тебе11

Господь вiд пошани. I сказав Валаам до Балака: Чи ж не казав я також до посланцiв твоїх, яких12

послав ти до мене, говорячи: Якщо Балак дасть менi повний свiй дiм срiбла та золота, то й тодi я13

не зможу переступити наказу Господнього, щоб зробити добре чи зле з власної волi, що казатиме
Господь, те я буду говорити! А тепер я оце йду до народу свого. Ходи ж, я звiщу тобi, що зробить14

той народ твоєму народовi на кiнцi днiв. I вiн виголосив свою приповiстку пророчу й сказав: Мо-15

ва Валаама, сина Беорового, i мова мужа з очима вiдкритими, мова того, хто слухається Божих16

слiв, i знає думку Всевишнього, хто бачить видiння Всемогутнього, що падає вiн, але очi вiдкритi
йому. Я бачу його, та не тепер, дивлюся на нього, та вiн не близький! Сходить зоря он вiд Якова,17

i пiдiймається берло з Iзраїля, ламає вiн скронi Моава та черепа всiх синiв Сифа! I стане Едом18

за спадщину, i стане Сеїр за посiлiсть своїх ворогiв, а Iзраїль робитиме справи великi! I той запа-19

нує, хто з Якова, i вигубить рештки iз мiста. I побачив вiн Амалика, i виголосив свою приповiстку20

пророчу й сказав: Початок народiв Амалик, та загине наприкiнцi й вiн! I побачив вiн кенеянина,21

i виголосив свою приповiстку пророчу й сказав: Мiцна ця оселя твоя, i поклав ти на скелi гнiздо
своє! Але вигублений буде Каїн, незабаром Ашшур поневолить тебе! I вiн виголосив свою при-22, 23

повiстку пророчу й сказав: О, хто ж буде жити, як зачне Бог робити оце? I кораблi припливуть24

вiд кiттеїв, i Ашшура впокорять, i Евера впокорять. Та загине наприкiнцi й вiн! I встав Валаам i25

пiшов, та й вернувся до мiсця свого. А Балак також пiшов на дорогу свою.
I осiвся Iзраїль у Шiттiмi, i народ зачав ходити на розпусту до моавських дочок, а вони закли-25, 2

кали народ до жертов їхнiм богам, i народ їв та вклонявся богам їхнiм. I Iзраїль прилiпився був3

до пеорського Ваала. I запалав гнiв Господнiй на Iзраїля. I сказав Господь до Мойсея: Вiзьми всiх4

голiв народу, та й повiшай їх для Господа навпроти сонця. I вiдвернеться палючий Господнiй гнiв вiд
Iзраїля. I сказав Мойсей до Iзраїлевих суддiв: Позабивайте кожен мужiв своїх, прилiплених до пе-5

орського Ваала. Аж ось прийшов один iз Iзраїлевих синiв, та й привiв до братiв своїх мiдiянiтянку6

на очах Мойсея й на очах усiєї громади Iзраїлевих синiв, а вони плакали при входi скинiї заповiту.
I побачив це Пiнхас, син Елеазара, сина священика Аарона. I встав вiн з-посеред громади, i взяв7

списа в свою руку. I ввiйшов вiн за Iзраїлевим мужем до середини мешкання, та й пробив їх обох8

iзраїльтянина та ту жiнку, аж через її черево. I була стримана поразка Iзраїлевих синiв. I померло в9

поразцi двадцять i чотири тисячi. I промовив Господь до Мойсея, говорячи: Пiнхас, син Елеазара,10, 11

сина священика Аарона, вiдвернув Мою лють вiд Iзраїлевих синiв, коли вiн запалився горливiстю
Моєю серед них. I Я не вигубив Iзраїлевих синiв у Своїй горливостi. Тому скажи: ось Я даю йому12

свого заповiта: мир. I буде йому та насiнню його по нiм заповiт вiчного священства за те, що вiн13

запалився для Бога свого, i очистив Iзраїлевих синiв. А ймення забитого Iзраїлевого мужа, що14

був забитий з тiєю мiдiянiтянкою, Зiмрi, син Салу, начальник батькового дому Симеона. I iм’я тiєї15

забитої мiдiянiтської жiнки Козбi, дочка Цура, що був головою племен батькового дому в Мiдiянi.
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Ненавидiти мiдiянiтiв, i будете їх забивати! Бож вони16, 17, 18

ненавидять вас у своїх пiдступах, що зводили вас через Пеора, i через Козбi, дочку мiдiянiтського
начальника, сестру їх, забиту дня поразки за Пеора.

I сталося по поразцi, i сказав Господь до Мойсея й до Елеазара, сина священика Аарона, гово-26
рячи: Перелiчiть усю громаду Iзраїлевих синiв вiд вiку двадцяти лiт i вище за домами їхнiх батькiв,2

кожного, хто здатний до вiйська в Iзраїлi. I говорив до них Мойсей та священик Елеазар у моав-3

ських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи: Перелiчiть вiд вiку двадцяти лiт i вище,4
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як наказав був Господь Мойсеєвi i Iзраїлевим синам, що виходили з єгипетського краю. Рувим, 5

перворiдний Iзраїлiв. Рувимовi сини: Ханох рiд Ханохiв, вiд Паллу рiд Паллуїв, вiд Хецрона рiд 6

Хецронiв, вiд Кармi рiд Кармiїв. Оце Рувимовi роди. I були їхнi перелiченi: сорок i три тисячi й 7

сiмсот i тридцять. А сини Паллуєвi: Елiяв. А сини Елiявовi: Немуїл, i Датан, i Авiрон. Це той 8, 9

Датан та Авiрон, покликанi громади, що пiдбурювали проти Мойсея та проти Аарона в Кореєвiй
громадi, коли вони пiдбурювали на Господа. I вiдкрила земля свої уста, та й поглинула їх та Корея 10

при смертi тiєї громади, коли огонь пожер був двiстi i п’ятдесят люда, i стали вони за ознаку. А 11

Кореєвi сини не померли. Сини Симеоновi за їхнiми родами: вiд Немуїла рiд Немуїлiв, вiд Ямiна 12

рiд Ямiнiв, вiд Яхiна рiд Яхiнiв, вiд Зераха рiд Зерахiв, вiд Саула рiд Саулiв. Оце Симеоновi роди, 13, 14

двадцять i двi тисячi й двiстi. Сини Гадовi за їхнiми родами: вiд Цефона рiд Цефонiв, вiд Хаггi рiд 15

Хаггiїв, вiд Шунi рiд Шунiїв, вiд Ознi рiд Ознiїв, вiд Ерi рiд Ерiїв, вiд Арода рiд Ародiв, вiд Ар’елi 16, 17

рiд Ар’елiїв. Оце роди Гадових синiв, за їхнiм перелiченням: сорок тисяч i п’ятсот. Сини Юдинi: 18, 19

Ер та Онан; i помер Ер та Онан у ханаанськiм Краї. I були Юдинi сини за їхнiми родами: вiд Шели 20

рiд Шелин, вiд Переца рiд Перецiв, вiд Зераха рiд Зерахiв. А Перецевi сини були: вiд Хецрона рiд 21

Хецронiв, вiд Хамула рiд Хамулiв. Оце Юдини роди за їхнiм перелiченням: сiмдесят i шiсть тисяч 22

i п’ятсот. Сини Iссахаровi за їхнiми родами: Тола рiд Толин, вiд Цувви рiд Цуввин, вiд Яшува рiд 23, 24

Яшувiв, вiд Шiмрона рiд Шiмронiв. Оце Iссахаровi роди за їхнiм перелiченням: шiстдесят i чотири 25

тисячi й триста. Сини Завулоновi за їхнiми родами: вiд Середа рiд Середiв, вiд Елона рiд Елонiв, 26

вiд Яхлеїла рiд Яхлеїлiв. Оце Завулоновi роди за їхнiм перелiченням: шiстдесят тисяч i п’ятсот. 27

Сини Йосипа за їхнiми родами: Манасiя та Єфрем. Сини Манасiїнi: вiд Махiра рiд Махiрiв, а Ма- 28, 29

хiр породив Гiлеада, вiд Гiлеада рiд Гiлеадiв. Оце Гiлеадовi сини: Єзер рiд Єзерiв, вiд Хелека рiд 30

Хелекiв, i Асрiїл рiд Асрiїлiв, i Шехем рiд Шехемiв, i Шемiда рiд Шемiдин, i Хефер рiд Хеферiв. 31, 32

А Целофхад, син Хеферiв, не мав синiв, а тiльки дочок. А ймення дочок: Махла й Ноа, Хогла, Мiл- 33

ка й Тiрца. Оце роди Манасiїнi, а їхнi перелiченi: п’ятдесят i двi тисячi й сiмсот. Оце Єфремовi 34, 35

сини за їхнiми родами: вiд Шутелаха рiд Шутелахiв, вiд Бехера рiд Бехерiв, вiд Тахана рiд Таханiв.
А оце Шутелаховi сини: вiд Ерана рiд Еранiв. Оце роди Єфремових синiв за їхнiм перелiченням: 36, 37

тридцять i двi тисячi i п’ятсот. Оце Йосиповi сини за їхнiми родами. Сини Венiяминовi за їхнiми 38

родами: вiд Бели рiд Белин, вiд Ашбела рiд Ашбелiв, вiд Ахiрама рiд Ахiрамiв, вiд Шефуфама 39

рiд Шефуфамiв, вiд Хуфама рiд Хуфамiв. А сини Белинi були: Ард, i Нааман, вiд Арда рiд Ардiв, 40

вiд Наамана рiд Нааманiв. Оце Венiяминовi сини за їхнiми родами, а перелiченi їхнi: сорок i п’ять 41

тисяч i шiстсот. Оце Дановi сини за їхнiми родами: вiд Шухама рiд Шухамiв. Оце Дановi роди за 42

їхнiми родами. Всi Шухамовi роди за їхнiм перелiченням: шiстдесят i чотири тисячi i чотириста. 43

Асировi сини за їхнiми родами: вiд Їмни рiд Їмнин, вiд Їшвi рiд Їшвiїв, вiд Берiї рiд Берiїв. Сини 44, 45

Берiї: вiд Хевера рiд Хеверiв, вiд Малкiїла рiд Малкiїлiв, а ймення Асирової дочки Сарах. Оце 46, 47

роди Асирових синiв за їхнiм перелiченням: п’ятдесят i три тисячi й чотириста. Сини Нефталимовi 48

за їхнiми родами: вiд Яхцеїла рiд Яхцеїлiв, вiд Гунi рiд Гунiїв, вiд Єцера рiд Єцерiв, вiд Шiлле- 49

ма рiд Шiллемiв. Оце роди Нефталимовi за їхнiми родами й за їхнiм перелiченням: сорок i п’ять 50

тисяч i чотириста. Оце перелiченi Iзраїлевих синiв: шiстсот тисяч i тисяча й сiмсот i тридцять. I 51, 52

промовив Господь до Мойсея, говорячи: Для цих буде подiлений Край у спадок за числом iмен. 53

Численному примножиш спадщину його, а малому зменшиш спадок його, кожному за перелiчен- 54

ням його буде дана спадщина його. Тiльки жеребком подiлиться землю, вони будуть володiти за 55

iменами племен їхнiх батькiв. За жеребком буде подiлена спадщина його помiж численним та ма- 56

лим. А оце перелiченi Левити за їхнiми родами: вiд Гершона рiд Гершонiв, вiд Кегата рiд Кегатiв, 57

вiд Мерарi рiд Мерарiїв. Оце роди Левiєвi: рiд Левiїв, рiд Хевронiїв, рiд Махлiїв, рiд Мушiїв, рiд 58

Кореїв, а Кегат породив Амрама. А ймення Амрамової жiнки Йохевед, дочка Левiєва, що вродила 59

її Левiєвi жiнка його в Єгиптi, а вона вродила Амрамовi Аарона, i Мойсея, i сестру їх Марiям. I 60

вродилися Аароновi Надав, й Авiгу, й Елеазар, й Iтамар. А Надав та Авiгу померли, коли вони 61

приносили чужий огонь перед Господнє лице. I були їхнi перелiченi двадцять i три тисячi, кожен 62

чоловiчої статi вiд мiсячного вiку й вище; бо вони не були перелiченi серед Iзраїлевих синiв, не дана
бо їм спадщина серед Iзраїлевих синiв. Оце перелiченi Мойсея та священика Елеазара, що пе- 63

релiчували Iзраїлевих синiв у моавських степах над приєрихонським Йорданом. А серед тих не 64

було вже нiкого з перелiчених Мойсея та священика Аарона, що перелiчували Iзраїлевих синiв на
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Сiнайськiй пустинi, бо Господь був сказав їм: Конче повмираєте ви на пустинi. I не позостався з65

них нiхто, крiм Калева, сина Єфуннеєвого, та Iсуса, сина Навинового.
I прийшли дочки Целофхада, сина Хеферового, сина Гiлеадового, сина Махiрового, сина Ма-27

насiїного, з родiв Манасiї, сина Йосипового, а оце ймення дочок його: Махла, Ноа, i Хогла, i Мiлка,
i Тiрца. I стали вони перед Мойсеєм i перед священиком Елеазаром та перед начальниками, i всi-2

єю громадою при входi скинiї заповiту, говорячи: Наш батько помер у пустинi, i вiн не був серед3

громади змовникiв на Господа в Кореєвiй громадi, бо вiн помер за свiй грiх, а синiв вiн не мав. Чо-4

му ймення нашого батька буде вiдняте з-посеред його роду, що немає в нього сина? Дай же нам
володiння серед братiв нашого батька! I принiс Мойсей їхню справу перед Господнє лице. I ска-5, 6

зав Господь до Мойсея, говорячи: Целофхадовi дочки слушно говорять. Конче даси їм володiння7

спадкове серед братiв їхнього батька, i зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька. А до8

Iзраїлевих синiв будеш промовляти, говорячи: Коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите,
щоб спадок його перейшов дочцi його. А якщо в нього немає дочки, то дасте спадщину його бра-9

там його. А якщо в нього немає братiв, то дасте спадок його братам батька його. А якщо в його10, 11

батька немає братiв, то дасте спадщину його родичевi, близькому йому з його роду, i вiн посяде
його. А це стане для Iзраїлевих синiв на правну постанову, як Господь наказав був Мойсеєвi. I12

сказав Господь до Мойсея: Вийди на цю гору Аварiм, i побач той Край, що Я дав Iзраїлевим си-
нам. I побачиш його, i будеш прилучений до своєї рiднi i ти, як був прилучений твiй брат Аарон,13

бо ви були неслухнянi наказам Моїм у пустинi Цiн при сварцi громади, щоб явилася святiсть Моя14

через воду на їхнiх очах. Це вода Мерiви Кадеської в пустинi Цiн. I промовив Господь до Мойсея,15

говорячи: Нехай призначить Господь, Бог духiв i кожного тiла, чоловiка над громадою, що вийде16, 17

перед ними, i що ввiйде перед ними, i що випровадить їх, i що впровадить їх, i не буде Господня
громада, як отара, що не має пастуха. I сказав Господь до Мойсея: Вiзьми собi Iсуса, Навинового18

сина, мужа, що в ньому Дух, i покладеш свою руку на нього. I поставиш його перед священиком19

Елеазаром та перед усiєю громадою, i накажеш йому на їхнiх очах. I даси на нього з влади своєї,20

щоб чула вся громада Iзраїлевих синiв. I стане вiн перед священиком Елеазаром, i вiн запитає для21

нього вироку урiму перед Господнiм лицем. I за наказом його вийдуть, i за наказом його ввiйдуть вiн
та всi Iзраїлевi сини з ним i вся громада. I зробив Мойсей, як Господь наказав був йому. I взяв вiн22

Iсуса, i поставив його перед Елеазаром та перед усiєю громадою. I поклав вiн руки свої на нього,23

i заповiв йому, як Господь промовляв через Мойсея.
I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Накажи Iзраїлевим синам, i скажи їм: Ви будете28, 2

пильнувати жертву Мою, хлiб Мiй для огняних Моїх жертов, пахощi любi Мої, щоб приносити
Менi означеного часу. I скажи їм: Оце огняна жертва, що принесете Господевi: безваднi однорiчнi3

ягнята, двоє на день, цiлопалення завжди. Одне ягня принесеш уранцi, а ягня друге принесеш на-4

двечiр. I десяту частину ефи пшеничної муки на хлiбну жертву, мiшану в товченiй оливi чверть гiна.5

Це стале цiлопалення, принесене на Сiнайськiй горi на пахощi любi, огняна жертва для Господа.6

А лита жертва його чверть гiна для одного ягняти. У святинi принесеш литу жертву вина для Госпо-7

да. А друге ягня принесеш надвечiр, принесеш як хлiбну жертву ранку й як жертву литу його, це8

огняна жертва, любi пахощi для Господа. А суботнього дня двоє однорiчних безвадних ягнят, i двi9

десятi пшеничної муки, жертва хлiбна, мiшана в оливi, i жертва лита його. Це суботнє цiлопален-10

ня щосуботи його, окрiм цiлопалення сталого та його литої жертви. А першого дня ваших мiсяцiв11

принесете цiлопалення для Господа: бички, молоде з великої худоби два, i одного барана, однорiчнi
ягнята сiм безвадних, i три десятi ефи пшеничної муки, жертву хлiбну, мiшану в оливi, для одного12

бичка, i двi десятi пшеничної муки, жертву хлiбну, мiшану в оливi, для одного барана, i по десятiй13

частинi ефи пшеничної муки, жертву хлiбну, мiшану в оливi, для одного ягняти. Це цiлопалення,
пахощi любi, огняна жертва для Господа. А їхнi литi жертви: пiв гiна вина буде для бика, а третина14

гiна для барана, а четвертина гiна для ягняти. Це новомiсячне цiлопалення кожного молодика, для
всiх молодикiв року. I буде принесений один козел на жертву за грiх для Господа, крiм сталого цi-15

лопалення, i лита жертва його. А першого мiсяця, чотирнадцятого дня мiсяця Пасха для Господа.16

А п’ятнадцятого дня того мiсяця свято, сiм день опрiсноки їсти. Першого дня святi збори, жо-17, 18

дного робочого зайняття не будете робити. I принесете огняну жертву, цiлопалення для Господа:19

бички, молоде з великої худоби два, i одного барана, i сiм однорiчних ягнят, безваднi вони будуть у
вас. А їхня хлiбна жертва пшенична мука, мiшана в оливi, принесете три десятi ефи для бичка й20
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двi десятi для барана. По десятiй частинi ефи принесеш для одного ягняти, так для семи ягнят. I 21, 22

одного козла жертви за грiх на очищення вас, окрiм цiлопалення ранку, що належить до сталого 23

цiлопалення, принесете оце. Як оце, будете приносити щоденно сiм день хлiб огняної жертви, любi 24

пахощi для Господа; окрiм сталого цiлопалення буде це принесене, i лита жертва його. А сьомого 25

дня будуть для вас святi збори, жодного робочого зайняття не будете робити. А дня первоплодiв, 26

коли приносите нову хлiбну жертву для Господа в ваших тижнях, будуть для вас святi збори, жо-
дного робочого зайняття не будете робити. I принесете цiлопалення на любi пахощi для Господа: 27

бички, молоде з великої худоби два, барана одного, сiм ягнят однорiчних. А їхня хлiбна жертва: 28

пшенична мука, мiшана в оливi, три десятi ефи для одного бичка, двi десятi для одного барана, по 29

десятiй частинi ефи для одного ягняти, так для семи ягнят. Козел один, на очищення вас, окрiм 30, 31

сталого цiлопалення та хлiбної його жертви це принесете, вони будуть безваднi у вас, i їхнi литi
жертви.

А сьомого мiсяця, першого дня мiсяця святi збори будуть для вас, жодного робочого зайняття 29
не будете робити, це буде для вас день сурмлення. I спорядите цiлопалення на пахощi любi для 2

Господа: бичка, молоде з великої худоби, одного, барана одного, однорiчнi ягнята, семеро безва-
дних. А їхня хлiбна жертва: пшенична мука, мiшана в оливi, три десятi ефи для бичка, двi десятi 3

для барана, i одна десята для одного ягняти, так для семи ягнят, i один козел, жертва за грiх, на 4, 5

очищення вас, окрiм новомiсячного цiлопалення й хлiбної його жертви та цiлопалення сталого, i 6

хлiбної його жертви та їхнiх литих жертов за їхньою постановою, на любi пахощi, огняна жертва
для Господа. А десятого дня того сьомого мiсяця будуть для вас святi збори, i будете впокоряти 7

свої душi, жодного зайняття не будете робити. I принесете цiлопалення для Господа, любi пахощi: 8

бичка, молоде з великої худоби, одного, барана одного, однорiчних ягнят семеро, безваднi будуть
у вас. А їхня хлiбна жертва: пшенична мука, мiшана в оливi, три десятi ефи для бичка, двi десятi 9

для одного барана, по десятiй для одного ягняти, так для семи ягнят. Козел один, жертва за грiх, 10, 11

окрiм жертви за грiх очищення й сталого цiлопалення, i його жертви хлiбної та їхнiх литих жертов.
А п’ятнадцятого дня сьомого мiсяця будуть для вас святi збори, жодного робочого заняття не бу- 12

дете робити, i будете святкувати сiм день для Господа. I принесете цiлопалення, огняну жертву, 13

пахощi любi для Господа: бички, молоде з великої худоби, тринадцятеро, барани два, однорiчних
ягнят чотирнадцятеро, безваднi будуть вони. А хлiбна їхня жертва: пшенична мука, мiшана в оли- 14

вi, три десятi ефи для кожного з тринадцяти бичкiв, двi десятi для одного барана, для двох баранiв,
i по десятiй для кожного з чотирнадцяти ягнят, i один козел, жертва за грiх, окрiм сталого цiлопа- 15, 16

лення, його хлiбної жертви та його жертви литої. А другого дня: бички, молоде з великої худоби, 17

дванадцятеро, барани два, однорiчнi ягнята чотирнадцятеро, безваднi. А хлiбна їхня жертва та їхнi 18

литi жертви для бичкiв, для баранiв i для ягнят за числом їх, за постановою. I козел один, жертва 19

за грiх, окрiм сталого цiлопалення й хлiбної його жертви та їхнiх литих жертов. А третього дня: би- 20

чки одинадцятеро, барани два, однорiчнi ягнята чотирнадцятеро, безваднi. А хлiбна їхня жертва та 21

їхнi литi жертви для бичкiв, для баранiв i для ягнят за числом їх, за постановою. I козел жертви за 22

грiх один, окрiм сталого цiлопалення й його хлiбної жертви та його литої жертви. А четвертого дня: 23

бички десятеро, барани два, однорiчнi ягнята чотирнадцятеро, безваднi. Хлiбна їхня жертва та їхнi 24

литi жертви для бичкiв, для баранiв i для ягнят за числом їх, за постановою. I козел один, жер- 25

тва за грiх, окрiм сталого цiлопалення їхньої хлiбної жертви та їхньої литої жертви. А п’ятого дня: 26

бички дев’ятеро, барани два, однорiчнi ягнята чотирнадцятеро, безваднi. А хлiбна їхня жертва та 27

їхнi литi жертви для бичкiв, для баранiв i для ягнят за числом їх, за постановою. I козел жертви за 28

грiх один, окрiм сталого цiлопалення та його хлiбної жертви та його литої жертви. А шостого дня: 29

бички восьмеро, барани двоє, однорiчнi ягнята чотирнадцятеро, безваднi. А хлiбна їхня жертва та 30

їхнi литi жертви для бичкiв, для баранiв i для ягнят за числом їх за постановою. I козел жертви 31

за грiх один, окрiм сталого цiлопалення його хлiбної жертви та його литих жертов. А сьомого дня: 32

бички семеро, барани двоє, однорiчнi ягнята чотирнадцятеро, безваднi. А хлiбна їхня жертва та 33

їхнi литi жертви для бичкiв, для баранiв i для ягнят за числом їх, за постановою. I козел жертви 34

за грiх один, окрiм сталого цiлопалення його хлiбної жертви та його литої жертви. А восьмого дня 35

буде для вас вiддання свята, жодного робочого зайняття не будете робити. I принесете цiлопален- 36

ня, огняну жертву, пахощi любi для Господа: бичка одного, барана одного, однорiчних ягнят семеро,
безваднi. Хлiбна їхня жертва та їхнi литi жертви для бичка, для барана й для ягнят за числом їх, 37
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за постановою. I козел жертви за грiх один, окрiм сталого цiлопалення та його хлiбної жертви та38

його литої жертви. це принесете для Господа в вашi свята, окрiм ваших обiтниць та ваших дарiв,39

для ваших цiлопалень, i для ваших хлiбних жертов, i для ваших литих жертов, i для ваших жертов
мирних. I Мойсей сказав Iзраїлевим синам усе так, як Господь наказав Мойсеєвi.40

I Промовляв Мойсей до голiв племен Iзраїлевих синiв, говорячи: Оце та рiч, що Господь нака-30
зав: Коли хто складає обiтницю для Господа або присягне присягу заректи зарока на душу свою,2

хай той не порушить свого слова, нехай зробить усе, як вийшло було з його уст. А жiнка, коли3

складає обiтницю для Господа, i зарече зарока в домi свого батька в своїй молодостi, i почує її4

батько обiтницю її та зарока, що зарекла на свою душу, та буде мовчати їй батько її, то будуть ва-
жнi всi обiтницi її, i буде важний кожен зарiк її, що вона зарекла на душу свою. А якщо батько її5

заборонить їй того дня, коли був почув, усi обiтницi її та зароки її, що зарекла на свою душу, то не
будуть вони важнi, а Господь пробачить їй, бо її батько заборонив їй. А якщо буде вона замiжня, а6

обiтницi її на нiй або мова уст її, що зарекла на душу свою, i почує її чоловiк, i буде мовчати їй того7

дня, коли почує, то будуть важнi обiтницi її, i зароки її, що зарекла на свою душу, будуть важнi. А8

якщо того дня, коли чоловiк її почув, вiн заборонить їй i уневажнить обiтницi її, що на нiй, i мову уст
її, що зарекла на свою душу, то Господь пробачить їй. А обiтниця вдови та розведеної, усе, що за-9

рекла на свою душу, буде важне на нiй. А якщо вона обiтувала в домi свого чоловiка, або зарекла10

зарока на свою душу присягою, а чоловiк її чув та змовчав їй, не заборонив їй, то будуть важнi всi11

обiтницi її, i кожен зарiк, що зарекла на свою душу, буде важний. А якщо справдi уневажнить їх12

чоловiк її того дня, коли вiн почує, то все, що вийшло з її уст для її обiтниць та для зарокiв душi її, не
буде важне, її чоловiк уневажнив їх, i Господь простить їй. Кожна обiтниця й кожна присяга зароку13

впокоряти свою душу, чоловiк її зробить важною, або чоловiк її уневажнить її. А якщо чоловiк її,14

замовчуючи, буде мовчати їй з дня на день, то зробить важними всi її обiтницi, або всi її зароки, що
на нiй; зробив їх важними, бо вiн мовчав їй того дня, коли був почув. А якщо справдi уневажнить15

вiн їх по тому, як був почув, то понесе вiн грiх її. Оце постанови, що Господь наказав був Мойсеєвi,16

у цiй справi мiж чоловiком та його жiнкою, мiж батьком та його дочкою в її молодостi в домi батька
свого.

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Пiмсти мiдiянiтам за кривду Iзраїлевих синiв, по-31, 2

тiм будеш прилучений до своєї рiднi. I промовив Мойсей до народу, говорячи: Озбройте з-помiж3

себе людей для вiйська, i будуть вони на мiдiян, щоб дати Господню пiмсту на мiдiян. По тисячi з4

племенi зо всiх Iзраїлевих племен пошлете до вiйська. I були призначенi з Iзраїлевих тисяч тисяча5

з племенi дванадцять тисяч узброєних для вiйська. I послав їх Мойсей тисячу з кожного племени6

до їх вiйська, i Пiнхаса, сина священика Елеазара, на вiйну, i святий посуд, i сурми для сурмлення
в його руцi. I рушили вiйною на Мiдiяна, як наказав був Господь Мойсеєвi, i позабивали кожного7

чоловiчої статi. I крiм тих забитих, позабивали мiдiянських царiв: Евiя, i Рекема, i Цура, i Хура, i8

Реву, п’ять мiдiянських царiв, i Валаама, Беорового сина, забили мечем. I полонили Iзраїлевi сини9

мiдiянських жiнок i їхнiх дiтей, i всю їхню худобу, i всi їхнi стада та ввесь їх маєток пограбували. А10

всi їхнi мiста по їхнiх осадах та всi їхнi оселi попалили огнем. I позабирали вони все захоплене й11

усю здобич, людей та худобу. I вони привели до Мойсея й до священика Елеазара та до громади12

Iзраїлевих синiв полонених i здобич, i захоплене до табору, до моавських степiв, що над приєри-
хонським Йорданом. I вийшли Мойсей i священик Елеазар та всi начальники громади назустрiч їм13

поза табiр. I розгнiвався Мойсей на вiйськових провiдникiв, тисячникiв та сотникiв, що верталися14

з вiйська тiєї вiйни. I сказав до них Мойсей: Чи ви позоставили живими всiх жiнок? Тож вони15, 16

були для Iзраїлевих синiв за радою Валаама причиною на вiдступлення вiд Господа через Пеора! I
була поразка в Господнiй громадi. А тепер позабивайте кожного хлопця мiж дiтьми, i кожну жiнку,17

що познала чоловiка на мужеськiм ложi, повбивайте. А всiх молодих жiнок, що не познали муже-18

ського ложа, зоставте живими для себе. А ви пробудьте поза табором сiм день. Кожен, хто забив19

кого, i кожен, хто доторкався трупа, очистьтеся дня третього й дня сьомого ви та вашi бранцi. I ви20

очистите кожну одежу, i кожну шкуряну рiч, i все зроблене з козиної вовни, i кожну дерев’яну рiч.
I сказав священик Елеазар воїнам, що ходили на вiйну: Оце постанова закону, що Господь наказав21

був Мойсеєвi: Тiльки золото й срiбло, мiдь, залiзо, цину та олово, кожну рiч, що видержить в огнi,22, 23

перепровадите через огонь, i стане чиста, тiльки перше очищальною водою очиститься; а все, що
не видержує огню, перепровадите через воду. I виперете одежу свою сьомого дня, i станете чистi,24
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а потому ввiйдете до табору. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Перелiчи здобич бранцiв 25, 26

мiж людьми й мiж худобою ти й священик Елеазар та голови батькiвських домiв громади. I по- 27

дiлиш ту здобич пополовинi мiж учасниками вiйни, що входять до вiйська, i мiж усiєю громадою.
I принесеш данину для Господа вiд вiйськових, що входять до вiйська, одну душу вiд п’яти сотень 28

вiд людини й вiд великої худоби, i вiд ослiв, i вiд худоби дрiбної. З їхньої половини вiзьми, i даси 29

священиковi Елеазаровi як Господнє приношення. А з половини Iзраїлевих синiв вiзьмеш одного 30

вийнятого з п’ятидесяти з людини, з худоби великої, з ослiв та з худоби дрiбної, з кожної скоти-
ни, та й даси їх Левитам, що виконують сторожу Господньої скинiї. I зробив Мойсей та священик 31

Елеазар, як Господь наказав був Мойсеєвi. I була здобич, позостале грабунку, що захопили були 32

вiйськовi: дрiбної худоби шiстсот тисяч i сiмдесят тисяч i п’ять тисяч. А худоба велика сiмдесят i 33

двi тисячi. I осли шiстдесят i одна тисяча. А душ людських iз жiнок, що не пiзнали мужеського 34, 35

ложа, усiх душ тридцять i двi тисячi. I була половина, частка тих, що входили до вiйська, число 36

худоби дрiбної триста тисяч i тридцять тисяч i сiм тисяч i п’ять сотень. I була данина для Господа 37

з худоби дрiбної, шiсть сотень сiмдесят i п’ять. А худоба велика: тридцять i шiсть тисяч, а їхня 38

данина для Господа сiмдесят i двоє. А осли: тридцять тисяч i п’ять сотень, а їхня данина для Го- 39

спода шiстдесят i один. А душ людських: шiстнадцять тисяч, а їхня данина для Господа тридцять i 40

двi душi. I дав Мойсей данину Господнього приношення священиковi Елеазаровi, як Господь на- 41

казав був Мойсеєвi. I з половини Iзраїлевих синiв, що Мойсей вiддiлив, вiд людей, що вирушали 42

на вiйну, i була громадська половина з дрiбної худоби триста тисяч i тридцять тисяч i сiм тисяч i 43

п’ять сотень. А худоба велика тридцять i шiсть тисяч. А осли тридцять тисяч i п’ять сотень. А 44, 45, 46

людських душ шiстнадцять тисяч, i взяв Мойсей з половини Iзраїлевих синiв вийнятого одного з 47

п’ятидесяти з людини та зо скотини, та й дав їх Левитам, що виконують сторожу Господньої скинiї,
як Господь наказав був Мойсеєвi. I прийшли до Мойсея старшини над тисячами вiйська, тися- 48

чники та сотники, та й сказали Мойсеєвi: Твої раби перелiчили вiйськових, що пiд нашою рукою, 49

i нiкого з нас не бракувало. I ми принесли Господню жертву, кожен, хто знайшов що з золота, 50

ланцюжок на ноги, i нараменник, перстень, сережки та нашийника на очищення наших душ перед
Господнiм лицем. I взяв Мойсей та священик Елеазар вiд них те золото, кожну зроблену рiч. I 51, 52

було всього золота приношення, що принесли для Господа, шiстнадцять тисяч сiмсот i п’ятдесят
шеклiв вiд тисячникiв i вiд сотникiв. Вiйськовi грабували кожен для себе. I взяв Мойсей та свя- 53, 54

щеник Елеазар те золото вiд тисячникiв та сотникiв, i внесли його до скинiї заповiту, пам’ятка для
Iзраїлевих синiв перед Господнiм лицем.

А в Рувимових синiв та в синiв Гадових були великi стада, дуже численнi. I побачили вони край 32
Язерський та край Гiлеадський, а ото це мiсце мiсце добре для худоби. I прийшли Гадовi сини та 2

сини Рувимовi, та й сказали до Мойсея й до священика Елеазара та до громадських начальникiв,
говорячи: Аторот, i Дiвон, i Язер, i Нiмра, i Хешбон, i Ел’але i Севам, i Нево, i Беон, та земля, що 3, 4

Господь побив був перед Iзраїлевою громадою, вона земля добра для худоби, а в твоїх рабiв є худо-
ба. I сказали вони: Якщо ми знайшли ласку в очах твоїх, то нехай дано буде ту землю твоїм рабам 5

на володiння. Не перепроваджуй нас через Йордан! I сказав Мойсей до Гадових синiв та до синiв 6

Рувимових: Чи брати вашi пiдуть на вiйну, а ви будете тут сидiти? I для чого ви стримуєте серце 7

Iзраїлевих синiв вiд переходу до того Краю, що дав їм Господь? Так зробили були вашi батьки, коли 8

я посилав їх iз Кадеш-Барнеа побачити той Край. I ввiйшли вони в Ешкольську долину, i побачили 9

були той Край, i стримали серце Iзраїлевих синiв, щоб не входити до того Краю, що дав їм Господь.
I запалився Господнiй гнiв того дня, i присягнув Вiн, говорячи: Поправдi кажу, не побачать цi лю- 10, 11

ди, що виходять з Єгипту, вiд вiку двадцяти лiт i вище, тiєї землi, що Я присягнув був Авраамовi,
Iсаковi та Якову, бо вони не виконували наказiв Моїх, окрiм Калева, Єфуннеєвого сина, кенiззе- 12

янина, та Iсуса, сина Навинового, бо вони виконували накази за Господом. I запалився був гнiв 13

Господнiй на Iзраїля, i Вiн зробив, що вони ходили по пустинi сорок лiт, аж поки не скiнчилося все
те поколiння, що робило зло в Господнiх очах. А оце стали ви замiсть ваших батькiв, як нащадки 14

грiшних людей, щоб збiльшити ще палючий гнiв Господнiй на Iзраїля. Бо як ви вiдвернетесь вiд 15

Нього, то Вiн ще далi триматиме його в пустинi, i ви спричините згубу всьому цьому народовi. А 16

вони пiдiйшли до нього та й сказали: Ми побудуємо тут кошари для нашої худоби та мiста для на-
ших дiтей, а ми самi узброїмося, готовi до бою перед Iзраїлевими синами, аж поки не введемо їх 17

до їхнього мiсця. А дiти нашi осядуть по твердинних мiстах, охороняючи себе перед мешканцями
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цiєї землi. Ми не вернемось до наших домiв, аж поки Iзраїлевi сини не заволодiють кожен спадком18

своїм. Бо ми не будемо володiти з ними по той бiк Йордану й далi, бо прийшла нам наша спадщина19

з цього боку Йордану на схiд. I сказав їм Мойсей: Якщо ви зробите цю рiч, якщо ви узброїтесь на20

вiйну перед Господнiм лицем, i перейде кожен ваш узброєний Йордан перед Господнiм лицем, аж21

поки Вiн не вижене ворогiв Своїх перед Собою, то буде здобутий той Край перед Господнiм лицем,22

i ви потому вернетеся, i будете невиннi перед Господом та перед Iзраїлем. I буде вам цей Край на
володiння перед Господнiм лицем. А якщо не зробите так, то ви згрiшили Господевi, i знайте, що23

ваш грiх знайде вас! Побудуйте собi мiста для ваших дiтей, та кошари для ваших отар. А що ви-24

йшло з ваших уст, те зробiть. I сказали Гадовi сини та сини Рувимовi до Мойсея, говорячи: Раби25

твої зроблять, як пан наш приказує. Дiти нашi, жiнки нашi, стадо наше та вся наша худоба будуть26

там, у гiлеадських мiстах. А раби твої перейдуть, кожен вiйськовий озброєний, перед Господнiм27

лицем на вiйну, як пан наш наказує. I Мойсей наказав про них священиковi Елеазаровi й Iсусовi,28

синовi Навиновому, та головам батькiвських домiв племен Iзраїлевих синiв. I сказав Мойсей до29

них: Якщо Гадовi сини та сини Рувимовi перейдуть iз вами Йордан, кожен озброєний на вiйну пе-
ред лицем Господнiм, i буде здобутий Край перед вами, то дасте їм гiлеадський край на володiння.
А якщо вони не перейдуть з вами озброєнi, то отримають володiння серед вас в ханаанському Краї.30

I вiдповiли Гадовi сини та сини Рувимовi, говорячи: Що говорив Господь до твоїх рабiв, так зро-31

бимо. Ми перейдемо озброєнi перед Господнiм лицем до ханаанського Краю, а з нами буде наше32

володiння по цей бiк Йордану. I Мойсей дав їм, Гадовим синам i синам Рувимовим та половинi33

племенi Манасiї, Йосипового сина, царство Сiгона, царя аморейського, i царство Ога, царя ба-
шанського, той Край по мiстах його, у границях мiст того Краю навколо. I збудували Гадовi сини34

Дiвон, i Атарот, i Ароер, i Атарот Шофан, i Язер, i Йогбегу, i Бет-Нiмру, i Бет-Гаран, твердиннi35, 36

мiста та кошари для отари. У Рувимовi сини збудували: Хешбон, i Ел’але, i Кiр’ятаїм, i Нево, i37, 38

Баал-Меон, змiненоiменнi, i Сивму, i назвали йменнями мiста, що вони збудували. I пiшли сини39

Махiра, сина Манасiї, до Гiлеаду, та й здобули його, i позбавили спадщини амореянина, що в ньо-
му. I дав Мойсей Гiлеад Махiровi, синовi Манасiї, i той осiв у ньому. А Яiр, син Манасiїн, пiшов i40, 41

здобув їхнi села, та й назвав їх: Яiровi села. А Новах пiшов та й здобув Кенат та залежнi вiд нього42

мiста, i назвав його своїм iм’ям: Новах.
Оце походи Iзраїлевих синiв, що вийшли з єгипетського краю за своїми вiйськовими вiддiла-33

ми пiд рукою Мойсея та Аарона. А Мойсей написав їхнi виходи з їхнiми походами за Господнiм2

наказом, i оце їхнi походи за їхнiми виходами. I рушили вони з Рамесесу першого мiсяця, п’я-3

тнадцятого дня першого мiсяця, другого дня по Пасцi вийшли Iзраїлевi сини сильною рукою на
очах усього Єгипту. А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворiдного, а над4

їхнiми богами зробив Господь суди. I рушили Iзраїлевi сини з Рамесесу, i таборували в Суккотi.5

I рушили з Суккоту й таборували в Етамi, що на краю пустинi. I рушили з Етаму, а вернулися6, 7

до Пi-Хiроту, що перед Баал-Цефоном, i таборували перед Мiгдолом. I рушили з-перед Хiроту,8

i перейшли серед моря до пустинi, i йшли триденною дорогою в Етамськiй пустинi, i таборували в
Марi. I рушили з Мари й увiйшли до Елiму, а в Елiмi дванадцять джерел води та сiмдесят пальм,9

i таборували там. I рушили з Елiму й таборували над Червоним морем. I рушили з-над Черво-10, 11

ного моря й таборували в пустинi Сiн. I рушили з пустинi Сiн i таборували в Дофцi. I рушили з12, 13

Дофки й таборували в Алушi. I рушили з Алушу й таборували в Рiфiдiмi, i не було там води на14

пиття для народу. I рушили з Рiфiдiму й таборували в пустинi Сiнай. I рушили з пустинi Сiнай15, 16

i таборували в Кiврот-Гаттаавi. I рушили з Кiврот-Гаттаави й таборували в Хацеротi. I рушили17, 18

з Хацероту й таборували в Рiтмi. I рушили з Рiтми й таборували в Рiммонi Переца. I рушили з19, 20

Рiммону Переца й таборували в Лiвнi. I рушили з Лiвни й таборували в Рiссi. I рушили з Рiсси21, 22

й таборували в Кегелатi. I рушили з Кегелати й таборували на горi Шефер. I рушили з гори Ше-23, 24

фер i таборували в Харадi. I рушили з Харади й таборували в Макгелотi. I рушили з Макгелоту25, 26

й таборували в Тахатi. I рушили з Тахату й таборували в Тераху. I рушили з Тераху й таборували27, 28

в Мiтцi. I рушили з Мiтки й таборували в Хашмонi. I рушили з Хашмони й таборували в Мосе-29, 30

ротi. I рушили з Мосероту й таборували в Бене-Яаканi. I рушили з Бене-Яакану й таборували в31, 32

Хорi Гiдгаду. I рушили з Хору Гiдгаду й таборували в Йотватi. I рушили з Йотвати й таборували33, 34

в Авронi. I рушили з Аврони й таборували в Ецйон-Геверi. I рушили з Ецйон-Геверу й табору-35, 36
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вали в пустинi Цiн, це Кадеш. I рушили з Кадешу й таборували на Гор-горi, на краю едомської 37

землi. I зiйшов священик Аарон на Гор-гору з Господнього наказу, та й помер там сорокового року 38

виходу Iзраїлевих синiв з єгипетського краю, п’ятого мiсяця, першого дня мiсяця. А Аарон був 39

вiку ста й двадцяти й трьох лiт, коли помер вiн на Гор-горi. I почув ханаанеянин, цар Араду, а вiн 40

сидiв на пiвднi в Краї ханаанськiм, що йдуть Iзраїлевi сини. I рушили вiд Гор-гори й таборува- 41

ли в Цалмонi. I рушили з Цалмони й таборували в Пунонi. I рушили з Пунону й таборували в 42, 43

Овотi. I рушили з Овоту й таборували в Iйє-Гааварiмi, на моавськiй границi. I рушили з Iйїму й 44, 45

таборували в Дiвонi Гаду. I рушили з Дiвону Гаду й таборували в Алмон-Дiвлатаймi. I рушили з 46, 47

Алмон-Дiвлатайми й таборували в горах Аварiм перед Нево. I рушили з гiр Аварiм, i таборува- 48

ли в моавських степах. I таборували вони над Йорданом вiд Бет-Єшмоту аж до Авел-Шiттiму в 49

моавських степах. I Господь промовляв до Мойсея в моавських степах над приєрихонським Йор- 50

даном, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв та й скажеш до них: Коли ви перейдете Йордан 51

до ханаанського Краю, то проженете всiх мешканцiв того Краю перед собою, i понищите всi їхнi 52

зображення, i всiх литих iдолiв їхнiх понищите, i всi їхнi висоти поруйнуєте. I ви заволодiєте тим 53

Краєм, i осядете в ньому, бо Я дав вам той Край на власнiсть. I ви заволодiєте тим Краєм жереб- 54

ком за вашими родами: численному збiльшите власнiсть його, а малому зменшите власнiсть його,
де вийде йому жеребок, туди йому буде, за племенами ваших батькiв будете володiти собi. А якщо 55

ви не виженете мешканцiв того Краю вiд себе, то будуть тi, кого позоставите з них, колючками в
ваших очах та тернями в ваших боках. I будуть вас утискати на тiй землi, що на нiй ви сидiтимете.
I станеться, як Я думав був учинити їм, учиню те вам. 56

I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Накажи Iзраїлевим синам та й скажи їм: Коли ви 34, 2

ввiйдете до ханаанського Краю, це буде той Край, що припаде вам у спадщинi, ханаанський Край по
границях його. I буде вам пiвденна сторона вiд пустинi Цiн при Едомi, i буде вам пiвденна границя 3

вiд кiнця Солоного моря на схiд. I скерується вам та границя з полудня до Маале-Акраббiму, i 4

перейде до Цiну, i будуть виходи її з полудня до Кадеш-Барнеа. I вийде вона до Хацар-Аддару й
перейде до Ацмону. I скерується границя з Ацмону до єгипетського потоку, i будуть її виходи до 5

моря. А границя захiдня, буде для вас море Велике, це буде для вас захiдня границя. А оце буде 6, 7

для вас пiвнiчна границя: вiд Великого моря визначите собi за границю Гор-гору. Вiд Гор-гори 8

визначите в напрямi до Гамату, i будуть виходи границi до Цедаду. I вийде границя до Зiфрону, i 9

будуть її виходи до Гацар-Енану. Це буде вам пiвнiчна границя. I визначите собi за границю на схiд 10

вiд Гацар-Енану до Шефаму. I зiйде границя вiд Шефаму до Рiвли, на схiд Аiну. I зiйде границя, 11

i дiйде на берiг Кiнеретського моря на схiд. I зiйде границя до Йордану, i будуть її виходи море 12

Солоне. Це буде для вас Край по його границях навколо. I Мойсей наказав Iзраїлевим синам, 13

говорячи: Оце та земля, що ви подiлите собi її жеребком, що Господь наказав дати дев’яти племенам
i половинi племенi. Бо взяли плем’я Рувимових синiв за домами батькiв своїх, i плем’я Гадових 14

синiв за домами батькiв своїх, i половина племени Манасiїного взяли спадщину свою, два племенi 15

й половина племени взяли вже свою спадщину з того боку приєрихонського Йордану на схiд та на
пiвдень. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце iмена тих мужiв, що подiлять для вас той 16, 17

Край на спадок: священик Елеазар та Iсус, син Навинiв, та вiзьмете по одному князевi з племени, 18

щоб подiлити той Край на власнiсть. А оце ймення тих мужiв: для Юдиного племени Калев, син 19

Єфуннеїв; а для племени Симеонових синiв Шемуїл, син Аммiгудiв; а для племени Венiяминового 20, 21

Елiдад, син Кiслонiв; для племени Данових синiв князь Буккi, син Йоглiїв; для Йосипових синiв, 22, 23

для племени синiв Манасiїних князь Ханнiїл, син Ефодiв; а для племени Єфремових синiв князь 24

Кемуїл, син Шiфтанiв; а для племени Завулонових синiв князь Елiцафан, син Парнахiв; а для 25, 26

племени Iссахарових синiв князь Палтiїл, син Аззана; а для племени Асирових синiв князь Ахiгуд, 27

син Шеломiїв; а для племени синiв Нефталимових князь Педаїл, син Аммiгудiв. Оце тi, кому 28, 29

наказав Господь подiлити ханаанський Край на спадщину для Iзраїлевих синiв.
I Господь промовляв до Мойсея на моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи: 35

Накажи Iзраїлевим синам, i нехай вони дадуть Левитам зо спадку свого володiння мiста на сидi- 2

ння; i пасовисько для мiст навколо них дасте ви Левитам. I будуть тi мiста їм на сидiння, а їхнi 3

пасовиська будуть для їхньої скотини, i для їхньої худоби та для всiєї їхньої звiрини. А пасовиська 4

тих мiст, що дасте Левитам, будуть тягнутись вiд мiської стiни й назовнi тисяча локтiв навколо. I 5
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вiдмiряєте поза мiстом на схiдню сторону двi тисячi лiктiв, i на пiвденну сторону двi тисячi лiктiв, i
на захiдню сторону двi тисячi лiктiв, i на пiвнiчну сторону двi тисячi лiктiв, а мiсто усерединi. Це бу-
дуть для вас мiськi пасовиська. А з мiст, що дасте Левитам, буде шiсть мiст на сховища, що дасте,6

щоб утiкати туди убiйниковi. А окрiм них дасте сорок i два мiста. Усi тi мiста, що дасте Левитам,7

сорок i вiсiм їхнiх мiст та їхнi пасовиська. А тi мiста, що дасте з володiння Iзраїлевих синiв, вiд8

бiльшого дасте бiльше, а вiд меншого менше, кожен за спадком своїм, яким володiтиме, дасть iз
своїх мiст Левитам. I Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв та9, 10

й скажи їм: Коли ви перейдете Йордан до ханаанського Краю, то виберiть собi мiста, вони будуть11

на сховища для вас, i втече туди убiйник, що заб’є душу невмисне. I будуть для вас тi мiста на12

сховища перед месником, i не помре убiйник, поки не стане на суд перед громадою. А тi мiста, що13

дасте, шiсть мiст на сховища буде для вас. Три мiстi дасте по той бiк Йордану, а три мiстi дасте в14

ханаанському Краї, вони будуть мiста на сховища. Цi шiсть мiст будуть на сховища для Iзраїлевих15

синiв, i для приходька та для осiлого серед них, щоб утiк туди кожен, хто заб’є кого невмисне. А16

коли б хто вдарив кого залiзним знаряддям, а той помер, вiн убiйник, буде конче забитий той убiй-
ник. А якщо вдарив його каменем, що був у руцi, що вiд нього можна померти, i той помер, вiн17

убiйник, буде конче забитий той убiйник. Або вдарив його дерев’яним знаряддям, що було в руцi,18

що вiд нього можна померти, i той помер, вiн убiйник, буде конче забитий той убiйник. Месник за19

кров вiн заб’є убiйника; як спiткає його, вiн заб’є його. А якщо пхне його з ненависти, або кине на20

нього чим навмисне, а той помре, або з ворогування вдарив його своєю рукою, а той помер, буде21

конче забитий той, хто вдарив, вiн убiйник; месник за кров заб’є убiйника, як спiткає його. А як22

хто випадково, без ненависти пхнув кого або кинув на нього невмисне якимбудь знаряддям, або23

якимбудь каменем, що вiд нього можна померти, кинув на нього не бачачи, i той помер, а вiн не був
ворог йому й не шукав йому зла, то розсудить громада мiж убiйником та мiж месником за кров24

за цими постановами. I громада визволить убiйника з руки месника за кров, i громада верне його25

до мiста сховища його, що втiк був туди. I осяде вiн у ньому аж до смерти найвищого священика,
помазаного святою оливою. А якщо убiйник, виходячи, вийде з границi мiста сховища його, куди26

втiк був, i знайде його месник за кров поза границями мiста сховища його, i замордує месник за27

кров убiйника, нема йому вини крови! Бо вiн повинен сидiти в мiстi сховища свого аж до смерти28

найвищого священика. А по смертi найвищого священика вернеться убiйник до землi володiння
свого. I буде це для вас на правну постанову для ваших поколiнь по всiх ваших оселях. Коли хто29, 30

заб’є кого, то месник за словами свiдкiв заб’є убiйника. А одного свiдка не досить проти кого, щоб
осудити на смерть. I не вiзьмете окупу для душi убiйника, що вiн повинен умерти, бо буде вiн конче31

забитий. I не вiзьмете окупу вiд змушеного втiкати до мiста сховища його, щоб вернувся сидiти в32

Краю до смерти священика. I не збезчестите того Краю, що ви в ньому, бо та кров вона безчестить33

Край, а Краєвi не прощається за кров, що пролита в ньому, як тiльки кров’ю того, хто її пролив.
I не занечистиш того Краю, що ви сидите в ньому, що Я пробуваю серед нього. Бо Я Господь, що34

пробуваю посеред синiв Iзраїлевих!
I поприходили голови батькiвських домiв родiв синiв Гiлеада, сина Махiра, сина Манасiїного з36

родiв Йосипових синiв, i промовили перед Мойсеєм та перед князями, головами батькiвських до-
мiв Iзраїлевих синiв, i сказали: Господь наказав моєму пановi дати жеребком цей Край Iзраїлевим2

синам, i пан мiй отримав Господнього наказа дати спадок нашого брата Целофхада його дочкам. I3

якщо вони будуть за жiнок кому з синiв iнших племен Iзраїлевих синiв, то буде вiднята їхня спад-
щина зо спадку наших батькiв, i буде додане над спадок тому племенi, що вони стануть їм за жiнок,
а з жеребка нашого спадку буде вiдняте. А якщо Iзраїлевим синам буде ювiлей, то буде їхня спад-4

щина додана до спадку племени, що стануть їм за жiнок, i їхня спадщина буде вiднята вiд спадку
племени наших батькiв. I наказав Мойсей Iзраїлевим синам за Господнiм наказом, говорячи: Слу-5

шно говорить плем’я Йосипових синiв. Оце та рiч, що Господь заповiв про Целофхадових дочок,6

говорячи: Вони стануть за жiнок тим, хто їм подобається, тiльки родовi племени їхнього батька
вони стануть за жiнок. I не буде переходити спадщина Iзраїлевих синiв вiд племени до племени,7

бо кожен iз Iзраїлевих синiв буде держатися спадщини племени своїх батькiв. А кожна дочка, що8

посяде спадщину вiд племени Iзраїлевих синiв, стане за жiнку одному з роду племени батька свого,
щоб Iзраїлевi сини володiли кожен спадком батькiв своїх. I не буде переходити спадок вiд племени9
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до iншого племени, бо кожен iз племен Iзраїлевих синiв буде держатися спадку свого. Як Господь 10

наказав був Мойсеєвi, так учинили Целофхадовi дочки. I стали Целофхадовi дочки: Махла, Тiрца, 11

i Хогла, i Мiлка, i Ноа за жiнок для синiв дядькiв своїх. Тим, що з родiв синiв Манасiїних, сина 12

Йосипового, стали вони за жiнок, а їхня спадщина залишилася за племенем роду їхнього батька.
Оце заповiдi та постанови, що Господь наказав був через Мойсея Iзраїлевим синам у моавських 13

степах над приєрихонським Йорданом.



П’ЯТА КНИГА МОЙСЕЄВА

ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНУ

О
це тi слова, що Мойсей говорив був до всього Iзраїля по тiм боцi Йордану в пустинi, на1
степу, навпроти Червоного моря, мiж Параном, i мiж Тофелем, i Лаваном, i Гецеротом,
i Дi-Загавом, одинадцять день дороги вiд Хориву, дорога до гори Сеїру, аж до Кадеш-2

Барнеа. I сталося сорокового року, одинадцятого мiсяця, першого дня мiсяця говорив3

Мойсей до Iзраїлевих синiв усе, що Господь наказав був йому про них, по тому, як забив вiн Сиго-4

на, царя аморейського, що сидiв у Хешбонi, i Ога, царя башанського, що сидiв в Аштаротi в Едреї.
На тiм боцi Йордану в моавському краї став Мойсей виясняти Закона, говорячи: Господь, Бог5, 6

наш, промовляв до нас на Хоривi, говорячи: Досить вам сидiти на цiй горi! Обернiться й рушайте,7

i йдiть на гору амореянина, та до всiх сусiдiв його на степу, на горi, i в долинi, i на пiвднi, i на побе-
режжi моря, до Краю ханаанського та до Ливану, аж до Великої Рiчки, рiчки Ефрату. Ось Я дав8

вам цей Край! Увiйдiть, i заволодiйте цим Краєм, що за нього Господь був присяг вашим батькам,
Авраамовi, Iсаковi та Якову, що дасть його їм та їхньому насiнню по них. I сказав я того часу до9

вас, говорячи: Не можу я сам носити вас. Господь, Бог ваш, розмножив вас, i ось ви сьогоднi,10

щодо численности, як зорi небеснi! Господь, Бог ваших батькiв, нехай додасть вам у тисячу раз,11

i нехай поблагословить вас, як Вiн говорив вам. Як я сам понесу тяготу вашу, i тягар ваш, i вашi12

суперечки? Вiзьмiть собi мужiв мудрих, i випробуваних, i знаних вашим племенам, i я поставлю їх13

на чолi вас. I ви вiдповiли менi та й сказали: Добра та рiч, що ти кажеш зробити. I взяв я голiв14, 15

ваших племен, мужiв мудрих та знаних, i поставив їх головами над вами, тисячниками, i сотниками,
i п’ятдесятниками, i десятниками, та урядниками для ваших племен. I наказав я того часу вашим16

суддям, говорячи: Вислуховуйте суперечки мiж вашими братами, i розсуджуйте справедливо мiж
чоловiком та мiж братом його, та мiж приходьком його. Не будете звертати уваги на обличчя в17

судi, як малого, так i великого вислухаєте, не будете боятися обличчя людини, бо суд Божий вiн! А
ту справу, що буде занадто тяжка для вас, принесете менi, i я вислухаю її. I наказав я вам того часу18

про всi тi речi, що ви зробите. I ми рушили з Хориву, та й перейшли цю велику й страшну пустиню,19

що бачили ви, дорогою до гори амореянина, як наказав нам Господь, Бог наш, i ми прийшли аж
до Кадеш-Барнеа. I сказав я до вас: Прийшли ви до Аморейської гори, що Господь, Бог наш, дає20

нам. Ось, Господь, Бог твiй, вiддає тобi цей Край. Увiйди, заволодiй, як говорив був тобi Господь,21

Бог батькiв твоїх. Не бiйся й не лякайся! А ви всi пiдiйшли до мене та й сказали: Пошлiмо мужiв22

перед собою, i нехай вони вислiдять нам той Край, та нехай принесуть нам вiдомiсть про дорогу, що
нею пiдемо, та про мiста, куди ввiйдемо. I була та рiч добра в моїх очах, i взяв я у вас дванадцять23

мужа, муж один для племени. I вони вiдiйшли, i зiйшли на гору, i прийшли аж до долини Ешкол,24

та й вислiдили його, Край. I взяли вони в свою руку з плоду того Краю, i принесли до нас, i здали25

нам справу, i сказали: Добрий той Край, що Господь, Бог наш, дає нам! Та ви не хотiли йти, i були26

неслухнянi наказам Господа, Бога вашого. I нарiкали ви по ваших наметах i говорили: З ненависти27

до нас Господь вивiв нас з єгипетського краю, щоб дати нас у руку амореянина на вигублення нас.
Куди ми пiдемо? Брати нашi розслабили наше серце, говорячи: Народ той бiльший та вищий вiд28

нас, мiста великi й умiцненi аж до неба, i навiть велетнiв ми бачили там. I сказав я до вас: Не ля-29

кайтеся й не бiйтеся їх! Господь, Бог наш, що йде перед вами, Вiн буде воювати для вас, як зробив30

був з вами в Єгиптi на ваших очах, i в пустинi, де ти бачив, що Господь, Бог твiй, носив тебе, як31

носить чоловiк сина свого, у всiй дорозi, якою ви йшли, аж до вашого приходу до цього мiсця. Та32

все таки ви не вiруєте в Господа, вашого Бога, що йде перед вами в дорозi, щоб вишукати для вас33

мiсце на ваше таборування, вночi огнем, щоб ви бачили в дорозi, що будете нею ходити, а хмарою
вдень. I Господь вислухав голос ваших слiв, та й розгнiвався, i заприсягнув, говорячи: Поправдi34, 35

кажу, нiхто серед цих людей, цього злого поколiння, не побачить того доброго Краю, що присяг Я
дати вашим батькам, окрiм Калева, Єфуннеєвого сина, вiн побачить його, i йому Я дам той Край,36

по якому ступав вiн, та синам його, через те, що вiн виповняв наказа Господнього. Також на мене37

розгнiвався був Господь через вас, говорячи: I ти не ввiйдеш туди! Iсус, син Навинiв, що стоїть38

перед тобою, вiн увiйде туди; змiцни його, бо вiн зробить, що Iзраїль заволодiє ним. А дiти вашi,39
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про яких ви сказали: На здобич будуть вони, та сини вашi, що сьогоднi не знають нi добра, анi зла,
вони ввiйдуть туди, i їм дам Я його, i вони заволодiють ним. А ви йдiть, та й рушайте в пустиню 40

дорогою Червоного моря. А ви вiдповiли та й сказали менi: Згрiшили ми Господевi! Ми вийдемо, 41

i будемо воювати, цiлком так, як наказав нам Господь, Бог наш. I приперезали ви кожен вiйськову
зброю свою, i вiдважилися вийти на гору. Але Господь до мене сказав: Скажи їм: Не вийдете, i не 42

будете ви воювати, бо Я не серед вас, щоб не були ви побитi вашими ворогами. I промовляв я до 43

вас, та ви не послухали, i були неслухнянi наказам Господнiм. I ви свавiльно переступили наказа, i
зiйшли на гору. I вийшов навперейми вас амореянин, що сидить на тiй горi, i гнали вас, як роблять 44

то бджоли, i товкли вас в Сеїрi аж до Горми. I вернулися ви, i плакали перед Господнiм лицем, та 45

не слухав Господь вашого голосу, i не нахилив Свого вуха до вас. I сидiли ви в Кадешу багато днiв, 46

стiльки днiв, скiльки там ви сидiли.
I обернулися ми та й рушили в пустиню дорогою до Червоного моря, як Господь промовляв був 2

до мене. I кружляли ми навколо гори Сеїр багато днiв. I сказав Господь до мене, говорячи: Досить 2, 3

вам кружляти навколо цiєї гори, обернiться на пiвнiч! А народовi наказуй, говорячи: Ви перехо- 4

дите границi ваших братiв, Iсавових синiв, що мешкають у Сеїрi. I будуть вони боятися вас, та й
ви пильно стережiться! Не дражнiть їх, бо Я не дам вам з їхнього краю мiсця анi на стопу ноги, 5

бо гору Сеїр Я дав Iсавовi, як спадщину. Їжу купите вiд них за срiбло i будете їсти, а також воду 6

будете купувати в них за срiбло i будете пити. Бо Господь, Бог твiй, поблагословив тебе в кожно- 7

му чинi твоєї руки, знає Вiн ходу твою в цiй великiй пустинi. Оце сорок лiт Господь, Бог твiй, з
тобою, не вiдчув ти недостачi нi в чому. I перейшли ми вiд наших братiв, Iсавових синiв, що сидять 8

у Сеїрi, вiд дороги степу, вiд Елату, i вiд Ецйон-Геверу. I обернулися ми, та й перейшли дорогою
моавської пустинi. I сказав Господь менi: Не ворогуй з Моавом, i не дратуй їх вiйною, бо Я не дам 9

тобi з його краю спадщини, бо Лотовим синам дав Я Ар на спадок. Перед тим сидiли в ньому еми, 10

народ великий, i численний, i високий, як велетнi. Рефаями вважалися й вони, як велетнi, а мо- 11

авiтяни кличуть їх: еми. А в Сеїрi перед тим сидiли були гореї, а Iсавовi сини заволодiли ними та 12

вигубили їх перед собою, та й осiли замiсть них, як зробив Iзраїль Краєвi спадку свого, що дав їм
Господь. Тепер устаньте, i перейдiть поток Зеред. I перейшли ми потiк Зеред. А час, що ходили 13, 14

ми вiд Кадеш-Барнеа, аж перейшли потiк Зеред, тридцять i вiсiм лiт, аж вимерло все те поколiння
вiйськових iз табору, як Господь присягнув був їм. Також i Господня рука була на них, щоб вигу- 15

бити їх iз табору аж до решти. I сталося, коли вигинули всi вiйськовi i вимерли з-посеред народу, 16

то Господь промовляв до мене, говорячи: Ти сьогоднi проходиш моавську границю Ар. I прийдеш 17, 18, 19

близько до Аммонових синiв, не ненавидь їх i не дратуй їх, бо не дам тобi спадку з краю Аммонових
синiв, бо Лотовим синам Я дав його на спадщину. За край рефаїв вважався також вiн, рефаї сидi- 20

ли в ньому перед тим, а аммонiтяни кликали їх: замзуми, народ великий, i численний, i високий, як 21

велетнi. I вигубив їх Господь перед ними, i вигнали їх, i осiли замiсть них, як зробив Вiн Iсавовим 22

синам, що сидять у Сеїрi, що заволодiли хореянами перед ними, i вигнали їх, i осiли замiсть них, i
сидять аж до сьогоднi. А аввеїв, що сидять по оселях аж до Ази, вигубили їх кафтори, що вийшли 23

з Кафтору, та й осiли замiсть них. Уставайте, рушайте, та й перейдiть потiк Арнон! Ось Я дав у 24

твою руку Сигона, царя Хешбону, амореянина, а край його зачни забирати, та й воюй з ним. Того 25

дня Я зачну наводити страх та жах перед тобою на народи пiд усiм небом, якi, коли почують чутку
про тебе, то затремтять, i жахнуться перед тобою. I послав я послiв з пустинi Кедемот до Сигона, 26

царя хешбонського, з мирними словами, говорячи: Нехай же я перейду в твоїм краї в дорозi, я пiду 27

дорогою, не збочу нi праворуч, нi лiворуч. Їжу за срiбло продаси менi, i я їстиму, i воду даси менi 28

за срiбло, i я питиму. Нехай тiльки перейду я ногами, як зробили менi Iсавовi сини, що сидять у 29

Сеїрi, i моави, що сидять ув Арi, аж перейду я Йордан до того Краю, що його нам дає Господь, Бог
наш. Та не хотiв Сигон, цар хешбонський, дати нам перейти через свою землю, бо Господь, Бог 30

твiй, зробив запеклим дух його, та ожорсточив його серце, щоб дати його в руку твою, як сього-
днi це видко. I сказав Господь менi: Ось, Я зачав давати перед тобою Сигона та його край; зачни 31

заволодiвати, щоб успадкувати його край. I вийшов Сигон навпроти нас, вiн та ввесь народ його, 32

на вiйну до Ягацу. I дав його нам Господь, Бог наш, i ми побили його й синiв його та ввесь його 33

народ. I того часу ми здобули всi його мiста, i зробили закляттям кожне мiсто, чоловiкiв i жiнок та 34

дiтей, нiкого не позоставили ми. Тiльки худобу забрали ми собi на здобич, та захоплене в мiстах, 35
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що ми їх здобули. Вiд Ароеру, що на березi арнонського потоку, i вiд мiста, що в долинi, i аж до36

Гiлеаду не було мiста, яке було б сильнiше вiд нас, усе вiддав нам Господь, Бог наш. Тiльки до37

краю Аммонових синiв не наблизився ти, до всього побережжя потоку Яббоку, i до мiст гори, та до
всього, про що наказав був Господь, Бог наш.

I обернулися ми, та й пiшли дорогою до Башану. I вийшов навперейми нас Ог, цар башанський,3
вiн та ввесь його народ, на вiйну до Едреї. I сказав Господь до мене: Не бiйся його, бо в твою руку2

Я дав його, i ввесь народ його та край його, i зробиш йому, як зробив ти Сигоновi, царевi аморе-
ян, що сидiв у Хешбонi. I дав Господь, Бог наш, у нашу руку також Ога, царя башанського, та3

ввесь його народ, i побили ми його, так що нiкого не позосталося в нього. I здобули ми всi мiста4

його, i того часу не було мiста, що не взяли б ми вiд них, шiстдесят мiст, усю арговську околицю,
царство Ога в Башанi. Усi цi мiста укрiпленi, мур високий, ворота й засув, окрiм дуже багатьох5

вiдкритих мiст. I вчинили ми їх закляттям, як зробили були Сигоновi, царевi хешбонському, учини-6

ли закляттям усе мiсто, чоловiкiв, жiнок та дiтей. А всю худобу й захоплене з мiст забрали ми собi7

на здобич. I взяли ми того часу той край з руки обох царiв амореянина, що по другому боцi Йор-8

дану, вiд Арнонського потоку аж до гори Гермон, сидоняни кличуть на Гермон Сiрйон, а амореяни9

кличуть на нього Сенiр, усi мiста на рiвнинi, i ввесь Гiлеад, i ввесь Башан аж до Салхи й Едреї,10

мiст царства Ога в Башанi. Бо тiльки Ог, цар башанський, позостав iз решти рефаїв. Оце його11

ложе, ложе залiзне; чи ж не воно в Раббi Аммонових синiв, дев’ять лiктiв довжина його, i чотири
лiктi ширина його, на мiру лiктем чоловiка. А Край той того часу посiли ми. Вiд Ароеру, що над12

Арнонським потоком, i половину гори Гiлеад, i мiста його я дав Рувимовим та Гадовим. А решту13

Гiлеаду та ввесь Башан, царство Ога, вiддав я половинi племени Манасiїного, усю околицю аргов-
ську, на ввесь той Башан кличеться: Край рефаїв. Яiр, син Манасiїн, узяв всю Аргову околицю14

аж до границi гешурiв та маахатiв, i вiн назвав їх своїм iменем: Башан, села Яiра, i так їх кличуть
аж до цього дня. А Махiровi дав я Гiлеад. А Рувимовим та Гадовим дав я вiд Гiлеаду й аж до Ар-15, 16

нонського потоку, середину потоку та границю, i аж до потоку Яббоку, границi Аммонових синiв, i17

степ, i Йордан, i границю його вiд Кiннерету аж до моря степу, моря Солоного, у узбiччя Пiсгi на
схiд. I часу того наказав я вам, говорячи: Господь, Бог ваш, дав вам цей Край, щоб ви посiли його;18

узброєнi перейдете перед вашими братами, Iзраїлевими синами, усi вiйськовi. Тiльки вашi жiнки,19

i вашi дiти та ваша худоба, я знаю, що худоба ваша велика! будуть сидiти по ваших мiстах, що я
дав вам, аж Господь дасть спочинок братам вашим, як вам, i посядуть також вони той Край, що20

Господь, Бог ваш, дає вам по той бiк Йордану, i вернетесь кожен до спадку свого, що я дав вам.
А Iсусовi наказав я того часу, говорячи: Ото твої очi бачили все, що зробив був Господь, Бог ваш,21

обом тим царям, так зробить Господь усiм царствам, куди ти переходиш. Не будеш боятися їх, бо22

Господь, Бог ваш, Вiн Той, що воює для вас. I благав я того часу Господа, говорячи: Владико23, 24

Господи, Ти зачав показувати рабовi Своєму велич Свою та мiцну Свою руку! Бо хто iнший Бог на
небi та на землi, що зробить, як чини Твої, як великi дiла Твої? Нехай перейду ж я та побачу той25

хороший Край, що по тiм боцi Йордану, ту гарну гiрську землю та Ливан! Та Господь розгнiвався26

на мене через вас, i не послухав мене. I сказав Господь до мене: Досить тобi, не говори бiльше до
Мене в цiй справi! Вийди на верхiв’я Пiсгi, i зведи свої очi на захiд, i на пiвнiч, i на пiвдень, i на27

схiд, i побач своїми очима, бо ти не перейдеш цього Йордану! I напоуми Iсуса, i змiцни його, й28

укрiпи його, бо вiн перейде перед цим народом, i вiн зробить, що вони посядуть той Край, який ти
побачиш. I осiли ми в долинi навпроти Бет-Пеору.29

А тепер, Iзраїлю, послухай постанов та законiв, що я навчаю вас чинити, щоб жили ви, i ввi-4
йшли, й посiли цей Край, що Господь, Бог батькiв ваших, дає вам. Не додавайте до того, що я2

вам наказую, i не зменшайте з того, щоб виконувати заповiдi Господа, Бога вашого, що я наказав
вам. Очi вашi бачили те, що Господь зробив був з Ваалом пеорським, бо кожного чоловiка, що3

пiшов за пеорським Ваалом, вигубив його Господь, Бог твiй, з-посеред тебе. А ви, що линули до4

Господа, Бога вашого, усi ви живi сьогоднi. Дивiться, навчив я вас постанов та законiв, як наказав5

менi Господь, Бог мiй, чинити так серед того Краю, куди ви входите, щоб посiсти його. Бережiть, i6

виконуйте їх, бо це мудрiсть ваша та ваш розум на очах народiв, що вислухають усiх постанов тих
та й скажуть: Тiльки вiн мудрий та розумний народ, цей великий люд! Бо хто iнший такий великий7

народ, що мав би богiв, таких йому близьких, як Господь, Бог наш, кожного разу, як ми кличемо до
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Нього? I хто iнший такий великий народ, що має постанови й закони такi справедливi, як увесь 8

той Закон, що я даю перед вами сьогоднi? Тiльки стережися, i дуже пильнуй свою душу, щоб не 9

забув ти тих речей, що бачили очi твої, i щоб вони не повиходили з серця твого по всi днi життя
твого, а ти подаси їх до вiдома синам твоїм та синам твоїх синiв, про день, коли стояв ти перед ли- 10

цем Господа, Бога твого, на Хоривi, як Господь говорив був до мене: Збери Менi той народ, i вони
слухатимуть слiв Моїх, iз яких навчаться боятися Мене по всi днi, скiльки вони житимуть на землi,
та й синiв своїх понавчають. I поприходили ви, та й поставали пiд горою, а гора та горiла огнем аж 11

до самих небес, а при тому була темрява, хмара та мряка. I промовляв Господь до вас iз середини 12

огню, голос слiв ви чули, та виду ви не бачили, окрiм голосу. I Вiн оголосив перед вами заповiта 13

Свого, що наказав вам чинити, Десять Заповiдей, i написав їх на двох камiнних таблицях. А менi 14

Господь наказав того часу навчати вас постанов та законiв, щоб виконували ви їх у Краю, куди ви
переходите володiти ним. I будете ви сильно стерегти свої душi, бо не бачили ви того дня жодної 15

постатi, коли говорив Господь до вас на Хоривi з середини огню, щоб ви не зiпсулися, i не зробили 16

собi iдола на подобу якогось боввана, зображення самця чи самицi, зображення всякої худобини, 17

що на землi, зображення всякого крилатого птаха, що лiтає пiд небом, зображення всякого пла- 18

зуючого по землi, зображення всякої риби, що в водi пiд землею, i щоб ти, звiвши очi свої до неба, 19

i побачивши сонце, i мiсяць, i зорi, усе вiйсько небесне, щоб не був ти зведений i не вклонявся їм, i
не служив їм; бо Господь, Бог твiй, придiлив їх усiм народам пiд усiм небом. А вас Господь узяв та 20

й вивiв вас iз залiзної гутничої печi, з Єгипту, щоб ви стали для Нього народом надiлу, як сьогоднi
це видко. А Господь був розгнiвався на мене за вашi дiла, i поклявся, що не перейду я Йордану, i 21

не ввiйду до того хорошого Краю, що Господь, Бог твiй, дає тобi на спадщину. Бо я умру в цьому 22

краї, я не перейду Йордану, а ви перейдете й посядете той хороший Край. Стережiться, щоб не 23

забули ви заповiту Господа, вашого Бога, якого склав з вами, щоб не зробили ви собi боввана на
подобу всього, як наказав тобi Господь, Бог твiй. Бо Господь, Бог твiй, Вiн палючий огонь, Бог за- 24

здрiсний. Коли ти породиш синiв, i синiв твоїх синiв, i постарiєте ви в Краю, i зiпсуєтеся, i зробите 25

боввана на подобу чогось, i зробите зло в очах Господа, Бога свого, та Його розгнiвите, то беру Я 26

сьогоднi за свiдкiв проти вас небо й землю, що незабаром конче погинете в Краю, на вспадкування
якого ви переходите туди Йордан. Не будуть довгi вашi днi в ньому, бо конче ви будете вигубленi. I 27

розпорошить вас Господь посеред народiв, i будете ви нечисленнi помiж людами, куди попровадить
вас Господь. I будете служити там богам, дiлу рук людських, дереву та каменевi, якi не бачать, i не 28

чують, i не їдять, i не нюхають. Та коли ви будете шукати звiдти Господа, Бога свого, то знайдете, 29

якщо будете шукати Його всiм серцем своїм та всiєю душею своєю. Як будеш у бiдi своїй, i коли 30

спiткають тебе в кiнцi днiв усi оцi речi, то вернешся ти до Господа, Бога свого, i послухаєш Його
голосу. Бо Господь, Бог твiй Бог милостивий: Вiн не залишить тебе й не знищить тебе, i не забуде 31

заповiту батькiв твоїх, яким їм присягнув був. Бо питай но про першi днi, що були перше тебе, вiд 32

того дня, коли Бог створив людину на землi, i вiд кiнця неба й аж до кiнця неба, чи бувало щось
таке, як ця велика рiч, або чи чуте було щось таке, як вона: чи чув народ голос Бога, що говорив iз 33

середини огню, як чув ти i жив? Або чи намагався який бог пiти взяти собi народ з-посеред iншого 34

народу пробами, ознаками, i чудами, i вiйною, i сильною рукою, i раменом витягненим, i страхами
великими, як усе те, що зробив був вам Господь, Бог ваш, в Єгиптi на очах твоїх? Тобi було пока- 35

зане це, щоб ти пiзнав, що Господь Вiн Бог, i нема iншого, окрiм Нього. Вiн дав тобi з неба почути 36

Його голос, щоб навчити тебе, а на землi показав тобi Свiй великий огонь, i слова Його чув ти з
середини огню. I тому, що кохав Вiн батькiв твоїх, то вибрав їхнє насiння по них, i Сам Вiн вивiв 37

тебе Своєю великою силою з Єгипту, щоб прогнати перед тобою народи, бiльшi й сильнiшi за те- 38

бе, щоб ввести тебе, та дати тобi їхнiй Край на спадок, як сьогоднi це видко. I пiзнаєш сьогоднi, 39

i вiзьмеш до серця свого, що Господь Вiн Бог на небi вгорi й на землi долi, iншого нема. I будеш 40

пильнувати постанов Його та заповiдей Його, що я наказую тобi сьогоднi, щоб було добре тобi та
синам твоїм по тобi, i щоб ти продовжив днi на землi, що Господь, Бог твiй, дає тобi на всi днi. Тодi 41

видiлив Мойсей три мiстi по той бiк Йордану на схiд сонця, щоб утiкав туди убiйник, що замордує 42

свого ближнього ненароком, а вiн не був йому ворогом нi вчора, анi позавчора. I втече вiн до одного
з цих мiст, i буде жити: Бецер у пустинi, у краї рiвниннiм, Рувимовому, i Рамот у Гiлеадi Гадовому, 43

i Голан у Башанi Манасiїному. I оце Закон, що Мойсей поклав перед Iзраїлевими синами, оце 44, 45
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свiдоцтва, i постанови, i закони, що Мойсей говорив їх до Iзраїлевих синiв при виходi їх iз Єгипту,
по той бiк Йордану в долинi навпроти Бет-Пеору в краю Сигона, царя аморейського, що сидiв у46

Хешбонi, якого побив Мойсей та Iзраїлевi сини при виходi їх iз Єгипту. I вони оволодiли краєм йо-47

го та краєм Ога, башанського царя, обох аморейських царiв, що по той бiк Йордану на схiд сонця,
вiд Ароеру, що над берегом арнонського потоку, i аж до гори Сiон, цебто Гермон, i ввесь степ по48, 49

тiм боцi Йордану на схiд i аж до моря степу пiд узбiччям Пiсгi.
I скликав Мойсей усього Iзраїля, та й сказав до нього: Слухай, Iзраїлю, постанови й закони,5

якi я говорю сьогоднi в вашi ушi, i навчiться їх, i будете пильнувати виконувати їх. Господь, Бог2

наш, склав з нами заповiта на Хоривi. Не з батьками нашими склав Господь заповiта того, але з3

нами самими, що ми тут сьогоднi всi живi. Обличчям в обличчя говорив Господь iз вами на горi з4

середини огню. Я того часу стояв мiж Господом та мiж вами, щоб передавати вам Господнi слова,5

бо ви боялися огню, i ви не зiйшли на гору, коли Вiн говорив: Я Господь, Бог твiй, що вивiв тебе з6

єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобi iнших богiв при Менi! Не роби собi рiзьби й7, 8

усякої подоби з того, що на небi вгорi, i що на землi долi, i що в водi пiд землею. Не вклоняйся їм,9

i не служи їм, бо Я Господь, Бог твiй, Бог заздрiсний, що карає провину батькiв на синах, на третiх
i на четвертих поколiннях тих, що ненавидять Мене, i що чинить милiсть тисячам поколiнь тих,10

хто любить Мене, i хто виконує Мої заповiдi. Не присягай Iменем Господа, Бога твого, надаремно,11

бо не помилує Господь того, хто присягає Його Iм’ям надаремно. Пильнуй дня суботнього, щоб12

святити його, як наказав тобi Господь, Бог твiй. Шiсть день працюй, i роби всю працю свою, а13, 14

день сьомий субота для Господа, Бога твого; не роби жодної працi ти й син твiй та дочка твоя, i раб
твiй та невiльниця твоя, i вiл твiй, i осел твiй, i всяка худоба твоя, i приходько твiй, що в брамах
твоїх, щоб вiдпочив раб твiй i невiльниця твоя, як i ти. I будеш пам’ятати, що був ти рабом в єги-15

петському краї, i вивiв тебе Господь, Бог твiй, звiдти сильною рукою та витягненим раменом, тому
наказав тобi Господь, Бог твiй, святкувати суботнiй день. Шануй свого батька та матiр свою, як16

наказав був тобi Господь, Бог твiй, щоб довгi були твої днi, i щоб було тобi добре на землi, яку Го-
сподь, Бог твiй, дає тобi. Не вбивай! Не чини перелюбу! Не кради! Не свiдчи неправдиво проти17, 18, 19, 20

ближнього свого! I не бажай жони ближнього свого, i не бажай дому ближнього свого, анi поля21

його, анi раба його, анi невiльницi його, анi вола його, анi осла його, анi всього, що є ближнього
твого! Слова цi Господь промовляв до всього вашого зiбрання, на горi з середини огню, хмари та22

мряки, сильним голосом. I бiльш не говорив, i написав їх на двох камiнних таблицях, i дав їх менi.
I сталося, коли ви слухали той голос з-посеред темряви, а гора горiла огнем, то прийшли до мене23

всi голови ваших племен та вашi старшi, та й сказали: Тож Господь, Бог наш, показав нам славу24

Свою та велич Свою, i голос Його чули ми з середини огню. Цього дня ми бачили, що говорить Бог
з людиною, i вона жива! А тепер нащо маємо вмирати? Бо спалить нас той великий огонь! Якщо25

ми будемо ще далi слухати голосу Господа Бога нашого, то помремо. Бо чи є таке тiло, щоб чуло,26

як ми, голос Бога Живого, що промовляє з середини огню, i жило б? Приступи сам, i слухай усе,27

що скаже Господь, Бог наш, i ти будеш говорити нам усе, що промовлятиме Господь, Бог наш, до
тебе, а ми будемо слухати й виконаємо. I почув Господь голос ваших слiв, коли ви промовляли до28

мене. I сказав до мене Господь: Чув Я голос цього народу, що промовляли до тебе. Добре все, що
вони промовляли. О, коли б їхнє серце було їм на те, щоб боялись Мене й пильнували всiх Моїх29

заповiдей по всi днi, щоб було добре їм та синам їхнiм навiки! Iди, скажи їм: Вертайтесь собi до30

наметiв своїх! А ти стiй тут зо Мною, i Я буду промовляти до тебе кожну заповiдь, i постанови,31

i закони, що будеш навчати їх, щоб вони виконували їх у Краї, що Я даю їм на спадщину його. I32

будеш пильнувати виконувати їх, як наказав вам Господь, Бог ваш, не збочите нi праворуч, нi лi-
воруч. Усiєю тiєю дорогою, що наказав вам Господь, Бог ваш, будете ходити, щоб жили ви й було33

вам добре, i щоб довгi були вашi днi в Краї, що ви оволодiєте ним.
А оце заповiдь, постанови та закони, що наказав Господь, Бог ваш, щоб навчити вас виконувати6

їх у Краї, що ви переходите туди посiсти його, щоб ти боявся Господа, Бога свого, щоб пильнувати2

всiх постанов Його та заповiдей Його, що я наказую тобi, ти й син твiй, та син твого сина по всi днi
життя твого, i щоб були довгi твої днi. I слухай, Iзраїлю, i пильнуй виконувати це, щоб було добре3

тобi, i щоб ви сильно розмножились, як прирiк був Господь, Бог батькiв твоїх, дати Край, що тече
молоком та медом. Слухай, Iзраїлю: Господь, Бог наш Господь один! I люби Господа, Бога твого,4, 5
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усiм серцем своїм, i всiєю душею своєю, i всiєю силою своєю! I будуть цi слова, що Я сьогоднi 6

наказую, на серцi твоїм. I пильно навчиш цього синiв своїх, i будеш говорити про них, як сидiтимеш 7

удома, i як ходитимеш дорогою, i коли ти лежатимеш, i коли ти вставатимеш. I прив’яжеш їх на 8

ознаку на руку свою, i будуть вони пов’язкою мiж очима твоїми. I напишеш їх на бiчних одвiрках 9

дому свого та на брамах своїх. I станеться, коли Господь, Бог твiй, уведе тебе до того Краю, якого 10

присягнув був батькам твоїм, Авраамовi, Iсаковi та Якову, щоб дати тобi великi та гарнi мiста,
яких ти не будував, та доми, повнi всякого добра, яких ти не наповнював, i тесанi колодязi, яких 11

ти не тесав, i виноградники та оливки, яких ти не садив, i ти будеш їсти й наситишся, стережися 12

тодi, щоб ти не забув Господа, що вивiв тебе з єгипетського краю, з дому рабства! Бiйся Господа, 13

Бога свого, i Йому будеш служити, i Йменням Його будеш присягати. Не будеш ходити за iншими 14

богами з богiв тих народiв, що в околицях ваших, бо Господь, Бог твiй Бог заздрiсний посеред 15

тебе; щоб не запалився на тебе гнiв Господа, Бога твого, i щоб Вiн не вигубив тебе з поверхнi землi.
Не будете спокушати Господа, Бога вашого, як спокушали ви в Массi. Будете конче пильнувати 16, 17

заповiдей Господа, Бога вашого, i свiдоцтва Його, i постанови Його, що наказав Вiн тобi. I будеш 18

робити справедливе та добре в Господнiх очах, щоб було тобi добре, i щоб увiйшов ти та посiв
той хороший Край, що Господь присягнув був батькам твоїм, щоб вигнати всiх ворогiв твоїх перед 19

тобою, як говорив був Господь. Коли запитає тебе син твiй колись, говорячи: Що це за свiдоцтва й 20

постанови та закони, що вам наказав Господь, Бог наш? то скажеш синовi своєму: Ми були раби 21

фараоновi в Єгиптi, а Господь вивiв нас iз Єгипту сильною рукою. I дав Господь ознаки та чуда 22

великi та страшнi на Єгипет, i на фараона та ввесь дiм його на наших очах. А нас вивiв звiдти, щоб 23

увести нас та дати той Край, що присягнув був Вiн нашим батькам. I наказав нам Господь чинити 24

всi тi постанови, щоб боятися Господа, Бога нашого, щоб було добре нам усi днi, щоб утримати нас
при життi, як дня цього. I буде нам праведнiсть у тому, коли будемо пильнувати виконувати всi цi 25

заповiдi перед лицем Господа, Бога нашого, як Вiн наказав нам.
Коли Господь, Бог твiй, уведе тебе до того Краю, куди ти входиш, щоб заволодiти ним, то Вiн 7

вижене численнi поганськi народи перед тобою: хiттеянина, i гiргашеянина, i амореянина, i ханаа-
неянина, i перiззеянина, i хiввеянина, i євусеянина, сiм народiв, численнiших та мiцнiших за тебе.
I коли дасть їх Господь, Бог твiй, тобi, то ти їх понищиш: конче учиниш їх закляттям, не складеш 2

iз ними заповiту, i не будеш до них милосердний. I не спорiднюйся з ними: дочки своєї не даси 3

його синовi, а його дочки не вiзьмеш для сина свого, бо вiн вiдверне сина твого вiд Мене, i во- 4

ни служитимуть iншим богам, i запалиться Господнiй гнiв на вас, i Вiн скоро тебе вигубить. Але 5

тiльки так будете їм робити: жертiвники їхнi порозбиваєте, а їхнi стовпи поламаєте, святi їхнi де-
рева постинаєте, а бовванiв їхнiх попалите в огнi, бо ти святий народ для Господа, Бога свого, 6

тебе вибрав Господь, Бог твiй, щоб ти був Йому вибраним народом зо всiх народiв, що на поверхнi
землi. Не через численнiсть вашу понад усi народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бож ви 7

найменшi зо всiх народiв, але з Господньої любови до вас, i через додержання Його присяги, що 8

присягнув був вашим батькам, Господь вивiв вас сильною рукою, i викупив тебе з дому рабства, з
руки фараона, царя єгипетського. I ти пiзнаєш, що Господь, Бог твiй, Вiн той Бог, той Бог вiрний, 9

що стереже заповiта та милiсть для тих, хто любить Його, та хто додержує Його заповiдi на ти-
сячу поколiнь, i що надолужить ненависникам Своїм, їм самим, щоб вигубити їх; не загаїться Вiн 10

щодо Свого ненависника, вiдплатить йому самому. А ти будеш виконувати заповiдi й постанови 11

та закони, що Я сьогоднi наказую виконувати їх. I станеться, за те, що ви будете слухатися цих 12

законiв, i будете додержувати, i будете виконувати їх, то й Господь, Бог твiй, буде додержувати для
тебе заповiт та милiсть, що був присягнув батькам твоїм. I буде Вiн любити тебе, i поблагословить 13

тебе, i розмножить тебе, i поблагословить плiд твоєї, утроби та плiд твоєї землi, збiжжя твоє, i сiк
твiй виноградний, i сiк твоїх оливок, порiд бикiв твоїх i котiння отари твоєї на тiй землi, яку прися-
гнув батькам твоїм дати тобi. Ти будеш благословенний помiж усiма народами, не буде серед тебе 14

безплiдного та безплiдної, також i мiж худобою твоєю. I Господь вiдхилить вiд тебе всяку хворобу, 15

i жодних лютих єгипетських недуг, якi ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх на всiх твоїх во-
рогiв. I ти винищиш всi тi народи, що Господь, Бог твiй, дає тобi, не змилосердиться око твоє над 16

ними, i не будеш служити їхнiм богам, бо то пастка для тебе. Коли скажеш у серцi своїм: Тi люди 17

численнiшi вiд мене, як я зможу вигнати їх? не бiйся їх! Пильно пам’ятай, що зробив був Господь, 18
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Бог твiй, фараоновi та всьому Єгиптовi, тi великi випробовування, що бачили твої очi, i ознаки та19

чуда, i сильну руку та витягнене рамено, що ними вивiв тебе Господь, Бог твiй, так Господь, Бог
твiй, учинить усiм тим народом, що ти їх боїшся. Також i шершнiв пошле Господь, Бог твiй, на20

нього, аж поки не вигинуть позосталi та тi, що поховалися перед тобою. Не бiйся їх, бо серед тебе21

Господь, Бог твiй, Бог великий та страшний. I викидатиме Господь, Бог твiй, тих людей помалу22

з-перед тебе; не зможеш вигубити їх скоро, щоб не розмножилася над тобою польова звiрина. I23

дасть їх Господь, Бог твiй, перед тобою, i побентежить їх великим бентеженням, аж поки не будуть
вигубленi. I вiддасть їхнiх царiв у руку твою, а ти вигубиш їхнє iм’я з-пiд неба, не встоїть нiхто пе-24

ред тобою, аж поки ти не вигубиш їх. Бовванiв їхнiх богiв попалите в огнi, не будеш жадати срiбла25

та золота, що на них, i не вiзьмеш його собi, щоб тим не впасти до пастки, бо то огида для Господа,
Бога твого. I не внесеш цiєї огиди до дому свого, i не станеш закляттям, як вона. Конче зогидиш її,26

i конче будеш бридитися нею, бо закляття вона.
Усi заповiдi, що я сьогоднi наказав тобi, будете пильнувати виконувати, щоб ви жили, i множи-8

лися, i ввiйшли й посiли той Край, що Господь присягнув вашим батькам. I будеш пам’ятати всю2

ту дорогу, що Господь, Бог твiй, вiв тебе нею по пустинi ось уже сорок лiт, щоб упокорити тебе, щоб
випробувати тебе, щоб пiзнати те, що в серцi твоїм, чи будеш ти держати заповiдi Його, чи нi. I3

впокорював Вiн тебе, i морив тебе голодом, i годував тебе манною, якої не знав ти й не знали ба-
тьки твої, щоб дати тобi знати, що не хлiбом самим живе людина, але всiм тим, що виходить iз уст
Господнiх, живе людина. Одежа твоя не витиралася на тобi, а нога твоя не спухла от уже сорок лiт.4

I пiзнаєш ти в серцi своїм, що, як навчає чоловiк сина свого, так навчає тебе Господь, Бог твiй. I5, 6

будеш виконувати заповiдi Господа, Бога свого, щоб ходити Його дорогами, та щоб боятися Його,
бо Господь, Бог твiй, уводить тебе до Краю хорошого, до Краю водних потокiв, джерел та безо-7

день, що виходять у долинi й на горi, до Краю пшеницi, й ячменю, i винограду, i фiги, i гранату, до8

Краю оливкового дерева та меду, до Краю, де подостатком будеш їсти хлiб, де не забракне нiчого,9

до Краю, що камiння його залiзо, а з його гiр добуватимеш мiдь. I будеш ти їсти й наситишся, i10

поблагословиш Господа, Бога свого, у тiм добрiм Краї, що дав Вiн тобi. Стережися, щоб не забув11

ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповiдей, i законiв Його, i постанов Його, що я
сьогоднi наказую тобi, щоб, коли ти будеш їсти й наситишся, i добрi доми будуватимеш, i осядеш12

у них, а худоба твоя велика та худоба твоя мала розмножиться, i срiбло та золото розмножаться13

тобi, i все, що твоє, розмножиться, то щоб не загордилося серце твоє, i щоб не забув ти Госпо-14

да, Бога свого, що вивiв тебе з єгипетського краю, з дому рабства, що веде тебе цiєю великою15

пустинею, яка збуджує страх, де вуж, сараф, i скорпiон, i висохла земля, де немає води; що Вiн
випроваджує тобi воду з крем’яної скелi, що в пустинi годує тебе манною, якої не знали батьки16

твої, щоб упокоряти тебе, i щоб випробовувати тебе, щоб чинити тобi добро наостанку, щоб ти не17

сказав у серцi своїм: Сила моя та мiць моєї руки здобули менi цей добробут. I будеш ти пам’ятати18

Господа, Бога свого, бо Вiн Той, що дає тобi силу набути потугу, щоб виконати Свого заповiта, яко-
го присягнув Вiн батькам твоїм, як дня цього. I станеться, якщо справдi забудеш ти Господа, Бога19

свого, i пiдеш за iншими богами, i будеш їм служити, i будеш вклонятися їм, то врочисто свiдчу вам
сьогоднi, ви конче погинете! Як тi люди, що Господь вигубляє з-перед вас, так ви погинете за те,20

що не будете слухатися голосу Господа, Бога вашого!
Слухай, Iзраїлю: ти сьогоднi переходиш Йордан, щоб увiйти й заволодiти народами, бiльшими9

й мiцнiшими вiд тебе, мiстами великими й укрiпленими аж до неба, народом великим та високим,2

велетнями, яких ти знаєш, i про яких ти чув: Хто стане перед велетнями? I познаєш сьогоднi, що3

Господь, Бог твiй, Вiн Той, що переходить перед тобою, як огонь поїдаючий, Вiн вигубить їх i Вiн
понижуватиме їх перед тобою. I ти виженеш їх i вигубиш їх незабаром, як Господь говорив був тобi.
Не скажи в серцi своїм, коли Господь, Бог твiй, буде їх виганяти з-перед тебе, говорячи: Через пра-4

веднiсть мою ввiв мене Господь посiсти цей Край, i через неправеднiсть цих людей Господь виганяє
їх з-перед мене. Не через праведнiсть твою, i не через простоту твого серця ти входиш володiти5

їхнiм Краєм, але, через неправеднiсть цих людей Господь, Бог твiй, виганяє їх з-перед тебе, i щоб
виконати те слово, що присягнув був Господь батькам твоїм, Авраамовi, Iсаковi та Якову. I пiзна-6

єш, що не через праведнiсть твою Господь, Бог твiй, дає тобi посiсти цей хороший Край, бо ти народ
твердошиїй. Пам’ятай, не забудь, що ти гнiвив Господа, Бога свого, у пустинi вiд дня, коли вийшов7

ти з єгипетського краю аж до приходу вашого до цього мiсця, неслухнянi були ви проти Господа. I8
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на Хоривi розгнiвили були ви Господа, i Господь був розгнiвався на вас, щоб вигубити вас. Коли 9

я сходив на гору взяти кам’янi таблицi заповiту, що Господь склав був iз вами, то сидiв я на горi
сорок день i сорок ночей, хлiба не їв, i води не пив. I Господь дав менi обидвi кам’янi таблицi, пи- 10

санi Божим перстом, а на них усi тi слова, що Господь говорив був iз вами на горi з середини огню
в днi зборiв. I сталося, на кiнцi сорока день i сорока ночей дав менi Господь двi кам’янi таблицi, 11

таблицi заповiту. I сказав менi Господь: Устань, швидко зiйди звiдси, бо зiпсувся народ твiй, що 12

ти вивiв з Єгипту. Вони скоро збочили з дороги, яку Я наказав їм, зробили собi литого боввана. I 13

сказав Господь до мене, говорячи: Бачив Я той народ, i ось вiн народ твердошиїй. Позостав Мене, 14

i Я вигублю їх, i зiтру їхнє ймення з-пiд неба, тебе зроблю народом мiцнiшим та численнiшим вiд
нього. I я обернувся, i зiйшов iз гори, а гора палає в огнi, i обидвi таблицi заповiту в обох руках 15

моїх. I побачив я, а ось ви згрiшили проти Господа, Бога вашого, зробили собi теля, литого бовва- 16

на, зiйшли скоро з дороги, яку Господь наказав був вам! I схопив я за обидвi таблицi, та й кинув їх 17

з обох своїх рук, i розторощив їх на ваших очах!... I впав я перед Господнiм лицем, як перше, сорок 18

день i сорок ночей хлiба не їв i води не пив, за ввесь ваш грiх, що згрiшили ви, як чинили зло в очах
Господа, щоб Його розгнiвити, бо боявся я гнiву та лютi, якими розгнiвався був на вас Господь, 19

щоб вигубити вас, та вислухав Господь мене й цього разу. А на Аарона Господь дуже розгнiвався 20

був, щоб погубити його. I молився я того часу також за Аарона. А грiх ваш, що вчинили ви, теля 21

те я взяв та й спалив його в огнi, i розторощив його, добре змолов, аж стало воно дрiбним, немов
порох. I кинув я порох його до потоку, що сходить з гори. I в Тав’ерi, i в Массi, i в Кiврот-Гаттаавi 22

гнiвили ви Господа. А коли Господь посилав вас з Кадеш-Барнеа, говорячи: Увiйдiть, та й посядь- 23

те той Край, що Я дав вам, то були ви неслухнянi наказу Господа, Бога вашого, i не повiрили Йому,
i не послухалися Його голосу. Неслухнянi були ви Господевi вiд дня, як я вас пiзнав. I впав я пе- 24, 25

ред Господнiм лицем на тi сорок день i сорок ночей, що я був упав, бо Господь сказав, що вигубить
вас. I молився я до Господа й говорив: Владико Господи, не губи народу Свого та наслiддя Свого, 26

що Ти викупив Своєю величнiстю, що Ти вивiв його з Єгипту сильною рукою! Згадай Своїх рабiв 27

Авраама, Iсака та Якова, не вважай на запеклiсть цього народу й на несправедливiсть та грiх його,
щоб не сказав той край, звiдки вивiв ти нас: Не мiг Господь увести їх до того Краю, що Ти говорив 28

їм, та з Своєї ненависти до них Ти вивiв їх, щоб побити їх у пустинi. А вони народ Твiй та наслiддя 29

Твоє, що Ти вивiв Своєю великою силою та Своїм витягненим раменом.
Того часу сказав був до мене Господь: Витеши собi двi камiннi таблицi, як першi, та й вийде до 10

Мене на гору, i зроби собi дерев’яного ковчега. А Я напишу на тих таблицях слова, що були на 2

перших таблицях, якi ти побив, i покладеш їх у ковчезi. I зробив я ковчега з акацiйного дерева, i 3

витесав я двi камiннi таблицi, як першi, та й зiйшов на гору, а обидвi таблицi в руцi моїй. I Вiн на- 4

писав на тих таблицях, як перше письмо, Десять Заповiдей, що Господь говорив був до вас на горi
з середини огню в день зборiв. I Господь дав їх менi. I обернувся я, та й зiйшов iз гори, i поклав тi 5

таблицi, що зробив, до ковчегу. I були вони там, як наказав був Господь. А Iзраїлевi сини рушили 6

з Беероту Яаканових синiв до Мосери. Там помер Аарон, i був там похований, а священиком став
замiсть нього його син Елеазар. А звiдти рушили до Гудгоди, а з Гудгоди до Йотвати, до краю 7

водних потокiв. Того часу Господь вiддiлив був Левiєве плем’я, щоб носило ковчега Господнього 8

заповiту, щоб стояло перед Господнiм лицем, щоб служило Йому, i щоб благословляло Його Йме-
нням аж до цього дня. Тому не було Левiєвi частки та спадку з братами. Господь Вiн спадщина 9

його, як промовляв був Господь, Бог твiй, йому. А я стояв на горi, як за тих перших днiв, сорок 10

день i сорок ночей. I вислухав Господь мене також цього разу, не захотiв Господь погубити тебе. I 11

сказав був до мене Господь: Устань, iди в похiд перед народом. I ввiйдуть вони, i посядуть той Край,
що Я присягнув був їхнiм батькам дати їм. А тепер, Iзраїлю, чого жадає вiд тебе Господь, Бог твiй? 12

Тiльки того, щоб боятися Господа, Бога твого, ходити всiма Його дорогами, i любити Його, i слу-
жити Господевi, Богу твоєму, усiм серцем своїм i всiєю душею своєю, виконувати заповiдi Господа 13

та постанови Його, що я наказую тобi сьогоднi, щоб було тобi добре. Тож належить Господевi, 14

Богу твоєму, небо, i небо небес, земля й усе, що на нiй. Тiльки батькiв твоїх уподобав Господь, 15

щоб любити їх, i вибрав вас, їхнє насiння по них, зо всiх народiв, як бачиш цього дня. I ви обрiже- 16

те крайню плоть свого серця, а шиї своєї не зробите бiльше твердою, бо Господь, Бог ваш Вiн Бог 17

богiв i Пан панiв, Бог великий, сильний, та страшний, що не подивиться на обличчя, i пiдкупу не
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вiзьме. Вiн чинить суд сиротi та вдовi, i любить приходька, щоб дати йому хлiба й одежу. I будете18, 19

ви любити приходька, бо приходьками були ви самi в єгипетськiм краї. Господа, Бога свого, бу-20

деш любити, Йому будеш служити, i до Нього будеш горнутись, а Йменням Його будеш присягати.
Вiн хвала твоя, i Вiн Бог твiй, що з тобою зробив був великi та страшнi дiла, якi бачили очi твої.21

Сiмдесятьма душами зiйшли були твої батьки до Єгипту, а тепер, щодо численности, Господь, Бог22

твiй, зробив тебе, як зорi на небi!
I будеш ти любити Господа, Бога свого, i будеш додержувати постанови Його, i звичаї Його i11

закони Його, i заповiдi Його по всi днi. I ви пiзнаєте сьогоднi, бо я навчаю не синiв ваших, якi не2

пiзнали й не бачили карання Господа, Бога вашого, величнiсть Його, руку Його сильну й рамено
Його витягнене, i ознаки Його, i чини Його, що зробив був серед Єгипту фараоновi, єгипетському3

царевi та всьому його краєвi, i що Вiн зробив був вiйську Єгипта, коням його та колесницям його,4

що пустив над ними воду Червоного моря, коли вони гнались за вами, i вигубив їх Господь, i так є
аж до дня цього, i що Вiн зробив був для вас у пустинi аж до вашого приходу до цього мiсця, i5, 6

що Вiн зробив був Датановi й Авiроновi, синам Елiява, Рувимового сина, що земля вiдкрила була
свої уста й поглинула їх, i їхнi доми, i їхнi намети, i всю власнiсть, що була з ними, посеред усього
Iзраїля. Бо очi вашi то тi, що бачили всякий великий чин Господа, що Вiн зробив. I будете ви7, 8

виконувати всi заповiдi Його, що я сьогоднi наказую, щоб стали ви сильнi, i ввiйшли, i заволодiли
тим Краєм, куди переходите ви, щоб посiсти його, i щоб довго жили ви на тiй землi, що Господь9

присягнув був вашим батькам дати їм та їхньому насiнню Край, що тече молоком та медом. Бо цей10

Край, куди входиш ти заволодiти ним, вiн не такий, як єгипетський край, звiдки вийшли ви, де ти
засiєш було насiння своє й поливаєш працею нiг своїх, як город варивний. А цей Край, куди ви11

переходите посiсти його, то край гiр та долин, iз небесного дощу вiн напоюється. Край, що про12

нього дбає Господь, Бог твiй, завжди на ньому очi Господа, Бога твого, вiд початку року аж до кiн-
ця року. I станеться, якщо справдi ви будете слухати Моїх заповiдей, що Я вам сьогоднi наказую,13

любити Господа, Бога вашого, i служити Йому всiм вашим серцем i всiєю вашою душею, то Я дам14

вам дощ вашого Краю своєчасно, дощ раннiй i дощ пiзнiй, i збереш ти своє збiжжя, i свiй сiк вино-
градний, i оливу свою. I дам Я траву на твоїм полi для твоєї худоби, i будеш ти їсти й наситишся.15

Стережiться, щоб не було зведене ваше серце, i щоб ви не вiдступили, i не служили iншим богам, i16

не вклонялися їм. А то запалиться гнiв Господнiй на вас, i замкне небо, i не буде дощу, а земля не17

дасть свого урожаю, i ви скоро погинете з тiєї доброї землi, що Господь дає вам. I покладете ви цi18

слова Мої на свої серця та на свої душi, i прив’яжете їх на знака на руцi своїй, i вони будуть пов’яз-
кою мiж вашими очима. I будете навчати про них синiв своїх, говорячи про них, коли ти сидiтимеш19

у домi своїм, i коли ходитимеш дорогою, i коли лежатимеш, i коли вставатимеш. I ти понаписуєш20

їх на бiчних одвiрках дому свого i на брамах своїх, щоб днi вашi та днi синiв ваших на землi, яку21

Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такi довгi, як днi неба над землею. Бо якщо22

будете ви конче виконувати всi тi заповiдi, що я наказав вам чинити їх, щоб любити Господа, Бога
свого, щоб ходити всiма дорогами Його, i щоб горнутись до Нього, то Господь вижене всi тi на-23

роди перед вами, i ви посядете народи бiльшi й мiцнiшi вiд вас. Кожне мiсце, що на нього ступить24

ваша нога, буде ваше. Вiд пустинi й Ливану, вiд Рiчки, рiчки Ефрату й аж до моря Останнього буде
ваша границя. Не встоїть нiхто перед вами, ляк перед вами й страх перед вами дасть Господь, Бог25

ваш, на кожен той край, що ви ступите на нього, як Вiн говорив вам. Ось, сьогоднi я даю перед26

вами благословення й прокляття: благословення, коли будете слухатися заповiдей Господа, Бо-27

га вашого, якi я наказую вам сьогоднi, i прокляття, якщо не будете слухатися заповiдей Господа,28

Бога свого, i збочите з дороги, яку я наказую вам сьогоднi, щоб ходити за iншими богами, яких ви
не знали. I станеться, коли Господь, Бог твiй, уведе тебе до Краю, куди ти входиш посiсти його, то29

даси благословення на горi Гарiзiм, а прокляття на горi Евал. От вони на тому боцi Йордану за30

дорогою заходу сонця, у краю ханаанеянина, що сидить у степу навпроти Гiлгалу при дiбровi Море.
Бо ви переходите Йордан, щоб увiйти посiсти той Край, що дає вам Господь, Бог ваш. I посядете31

його, й осядете в ньому, i будете додержувати, щоб виконувати всi постанови й закони Його, якi я32

сьогоднi даю вам.
Оце постанови та закони, якi ви пильнуватимете виконувати в Краї, що дав Господь, Бог батькiв12

твоїх, на наслiддя його всi днi, якi житимете на цiй землi. Конче винищите всi тi мiсця, що служили2
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там люди, яких ви виганяєте, своїм богам на високих горах i на пагiрках, та пiд кожним зеленим
деревом. I розвалите їхнi жертiвники, i поламаєте камiннi стовпи для богiв, i їхнi святi дерева по- 3

палите в огнi, а бовванiв їхнiх богiв порубаєте, i вигубите їхнє ймення з того мiсця. Не робитимете 4

так Господевi, вашому Боговi, бо тiльки на мiсцi, яке вибере Господь, Бог ваш, зо всiх ваших пле- 5

мен, щоб покласти там Iм’я Своє, на мiсцi перебування Його будете шукати, i ти прийдеш туди. I 6

принесете туди свої цiлопалення, i свої жертви, i свої десятини та приношення рук своїх, i обiтницi
свої, i дари свої, i перворiдних худоби своєї великої та худоби своєї дрiбної. I будете їсти там перед 7

лицем Господа, Бога вашого, i будете тiшитися всiм, до чого доторкнеться ваша рука, ви та доми
вашi, якими поблагословив тебе Господь, Бог твiй. Там ви не зробите так, як ми робимо сьогоднi 8

тут, кожен усе, що йому здається справедливим в очах тiльки його, бо ви дотепер не ввiйшли до 9

мiсця вiдпочинку й до спадщини, що Господь, Бог твiй, дає тобi. А коли ви перейдете Йордан i ося- 10

дете в Краї, що Господь, Бог ваш, дає вам на спадщину, i Вiн заспокоїть вас вiд усiх ворогiв ваших
навколо, i ви сидiтимете безпечно, то станеться, на те мiсце, що його вибере Господь, Бог ваш, щоб 11

Iм’я Його перебувало там, туди принесете все, що я вам наказую: свої цiлопалення, i свої жертви,
десятини свої та приношення рук своїх, i всi добiрнi жертви обiтниць своїх, що обiцяєте Господевi.
I будете тiшитися перед лицем Господа, Бога вашого, ви й сини вашi, i дочки вашi, i раби вашi, i 12

невiльницi вашi, i Левит, що в ваших брамах, бо нема йому частки й спадку з вами. Стережися, 13

щоб не приносив ти своїх цiлопалень на кожному мiсцi, яке побачиш, бо тiльки на тому мiсцi, яке 14

вибере Господь в одному з племен твоїх, там принесеш свої цiлопалення, i там зробиш усе, що я
наказую тобi. Але скiльки запрагне душа твоя, будеш рiзати й будеш їсти м’ясо, за благослове- 15

нням Господа, Бога твого, що його дав тобi в усiх брамах твоїх; нечистий i чистий буде їсти його,
як сарну й як оленя. Тiльки крови не їстимеш, на землю виллєш її, як воду. Не зможеш ти їсти в 16, 17

брамах своїх десятини збiжжя свого, i соку виноградного свого, i оливи своєї, i перворiдних худоби
своєї великої й худоби своєї дрiбної, i всiх обiтниць своїх, що будеш обiцяти, i добровiльних дарiв
своїх, i приношення своєї руки, бо тiльки перед лицем Господа, Бога свого, будеш їсти його в мiсцi, 18

яке вибере Господь, Бог твiй, ти, i син твiй, i дочка твоя, i раб твiй, i невiльниця твоя, i Левит, що в
брамах твоїх. I будеш ти радiти перед лицем Господа, Бога свого, усiм, до чого доторкнеться рука
твоя. Стережися, щоб не залишив ти Левита по всi днi на землi своїй. Коли Господь, Бог твiй, 19, 20

поширить границю твою, як Вiн говорив тобi, i ти скажеш: Нехай я їм м’ясо, бо буде жадати душа
твоя їсти м’ясо, то за всiм жаданням душi своєї будеш ти їсти м’ясо. Коли буде далеке вiд тебе те 21

мiсце, що вибере Господь, Бог твiй, щоб перебувало там Iм’я Його, то зарiжеш iз худоби своєї ве-
ликої та з худоби своєї дрiбної, щоб дав Господь тобi, як наказав я тобi, i будеш їсти в брамах своїх
усiм жаданням своєї душi. Тiльки як їсться сарну й оленя, так будеш їсти його, нечистий та чистий 22

однаково можуть їсти його. Тiльки будь обережним, щоб не їсти крови, бо кров вона душа, i ти не 23

будеш їсти душi разом з м’ясом. Не будеш їсти її, на землю виллєш її, як воду. Не будеш їсти її, 24, 25

щоб було добре тобi та синам твоїм по тобi, коли робитимеш справедливе в Господнiх очах. Тiльки 26

святощi свої, що будуть у тебе, та обiтницi свої понесеш, i прийдеш до мiсця, яке вибере Господь.
I принесеш своє цiлопалення, м’ясо та кров, на жертiвнику Господа, Бога свого, а кров твоїх iнших 27

жертов буде вилита на жертiвнику Господа, Бога твого, а м’ясо будеш їсти. Виконуй i слухай усi 28

тi слова, що я наказую тобi, щоб було добре тобi та синам твоїм по тобi навiки, коли будеш робити
добре та справедливе в очах Господа, Бога свого. Коли Господь, Бог твiй, вигубить народи, куди 29

ти входиш, щоб посiсти їх перед собою, i посядеш їх, i осядеш у їхньому Краї, то стережися, щоб 30

не впасти до пастки за ними, коли вони будуть вигубленi перед тобою, i щоб не шукав ти їхнiх богiв,
говорячи: Як служать тi люди богам своїм, то зроблю так i я. Не зробиш так Господевi, Богу своє- 31

му; бо всяку гидоту, яку Господь зненавидiв, робили вони богам своїм, бо навiть синiв своїх та дочок
своїх вони палять в огнi для богiв своїх. Кожне слово, що я наказую його вам, будете додержувати 32

виконувати, не додаси до нього, i не вiдiймеш вiд нього.
Якщо повстане серед тебе пророк або сновидець, i дасть тобi ознаку або чудо, i збудеться та 13, 2

ознака й те чудо, що сказав вiн тобi, до того говорячи: Ходiмо ж за iншими богами, яких ти не знав, i
будемо їм служити, то не слухайся слiв того пророка або того сновидця, бо цим Господь, Бог ваш, 3

випробовує вас, щоб пiзнати, чи ви любите Господа, Бога вашого, усiм своїм серцем i всiєю своєю
душею. За Господом, Богом вашим, будете ходити, i Його будете боятися, i заповiдi його будете 4
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виконувати, i голосу Його будете слухатися, i Йому будете служити, i до Нього будете линути. А5

пророк той або той сновидець нехай буде забитий, бо намовляв на вiдступство вiд Господа, Бога
вашого, що вивiв вас iз єгипетського краю й викупив вас з дому рабства, щоб звести тебе з дороги,
що наказав тобi Господь, Бог твiй, ходити нею; i вигубиш зло з-посеред себе. Коли намовить тебе6

брат твiй, син твоєї матерi, або син твiй, або дочка твоя, або жiнка твого лоня, або твiй приятель,
який тобi як душа твоя, таємно говорячи: Ходiмо ж i служiм iншим богам, яких не знав ти та батьки
твої, з богiв тих народiв, що навколо вас, близьких тобi або далеких вiд тебе, вiд кiнця землi й аж7

до кiнця землi, то не будеш згоджуватися з ним i не будеш слухатися його, i не буде милосердитися8

око твоє над ним, i не змилосердишся й не сховаєш його, бо конче заб’єш ти його, рука твоя буде на9

ньому найперше, щоб забити його, рука всього народу наостанку. I закидаєш його камiнням, i вiн10

помре, бо жадав вiдвернути тебе вiд Господа, Бога твого, що вивiв тебе з єгипетського краю, з дому
рабства. А ввесь Iзраїль буде слухати i буде боятись, i бiльше не буде робити такої злої речi серед11

тебе. Коли почуєш про одне з своїх мiст, яке Господь, Бог твiй, дає тобi, щоб сидiти там, що про12

нього кажуть: вийшли люди, сини велiйяаловi, з-помiж тебе, i звели з правдивої дороги мешканцiв13

свого мiста, кажучи: Ходiмо ж, i служiм iншим богам, яких ви не знали, то будеш допитуватися, i14

будеш дослiджувати, i будеш добре питати, а ось воно правда, дiйсна та рiч, була зроблена та гидота
посеред тебе, то конче вибий мешканцiв того мiста вiстрям меча, вiддай на закляття його й усе,15

що в ньому, та худобу його вибий вiстрям меча. А всю здобич його збереш до середини майдану16

його, i спалиш огнем те мiсто та всю здобич його цiлковито для Господа, Бога твого. I стане воно
купою руїн навiки, не буде вже воно вiдбудоване. I нiчого з закляття нехай не прилипне до руки17

твоєї, щоб вiдвернувся Господь вiд палючого гнiву Свого й дав тобi милосердя, i змилосердився над
тобою, i розмножив тебе, як присягнув був батькам твоїм, коли будеш слухатися голосу Господа,18

Бога свого, щоб виконувати всi заповiдi Його, що я сьогоднi наказую тобi, щоб виконувати те, що
справедливе в очах Господа, Бога твого.

Ви сини Господа, Бога вашого, не будете робити нарiзiв, i не вистригайте волосся над вашими14
очима за померлого, бо ти святий народ для Господа, Бога твого, i Господь тебе вибрав, щоб був2

ти Йому вибраним народом зо всiх народiв, що на поверхнi землi. Не будеш їсти жодної гидоти.3

Оце та худоба, що ви будете їсти: вiл, кожне з овець i кожне з кiз, олень, i сарна, i буйвiл, i ланя, i4, 5

зубр, i антилопа, i жирафа. Кожну з худоби, що має роздiленi копита та що має копита, роздвоєнi6

розривом, що жує жуйку мiж худобою, те будете їсти. Тiльки цього не будете їсти з тих, що жують7

жуйку й що мають роздiленi копита, розщiпленi: верблюда, i зайця, i тушканчика, бо вони жують
жуйку, та копит не роздiлили, нечистi вони для вас. I свинi, бо має роздiленi ратицi, а жуйки не жує,8

нечиста вона для вас: їхнього м’яса не будете їсти, а до їхнього падла не доторкнетеся. Оце будете9

їсти зо всього, що в водi, усе, що має плавцi та луску, будете їсти. А все, що не має плавцiв та луски,10

не будете їсти, нечисте воно для вас. Кожного чистого птаха будете їсти. А оце, чого з них ви не11, 12

будете їсти: орла, i грифа, i морського орла, i коршака, i сокола за родом його, i всякого крука за13, 14

родом його, i струся, i сови, i яструба за родом його, пугача, й iбiса, i лебедя, i пелiкана, i сича, i15, 16, 17

рибалки, i бусла, i чаплi за родом її, i одуда, i кажана. I кожне плазуюче з птаства нечисте воно для18, 19

вас, не будете їсти. Кожного чистого птаха будете їсти. Не будете їсти жодного падла, даси його20, 21

приходьковi, що в брамах твоїх, i вiн їстиме його, або продаси чужинцевi, бо ти народ святий для
Господа, Бога свого. Не будеш варити ягняти в молоцi матерi його. Конче даси десятину з усього22

врожаю насiння твого, що рiк-рiчно на полi зросте. I будеш ти їсти перед лицем Господа, Бога23

свого, у мiсцi, яке Вiн вибере, щоб Iм’я Його перебувало там, десятину збiжжя свого, виноградного
соку свого, i оливки своєї, i перворiдних худоби своєї великої й худоби своєї дрiбної, щоб навчився
ти боятися Господа, Бога свого, по всi днi. А коли дорога буде занадто довга для тебе, так що не24

зможеш понести того, бо буде занадто далеке вiд тебе мiсце, яке вибере Господь, Бог твiй, щоб
покласти Iм’я Своє там, коли поблагословить тебе Господь, Бог твiй, то даси в срiблi, i зав’яжеш25

те срiбло в руцi своїй, i пiдеш до мiсця, яке вибере Господь, Бог твiй. I витратиш те срiбло на все26

чого буде жадати душа твоя, на худобу велику й худобу дрiбну, i на вино, i на п’янкий напiй, i на
все, чого зажадає вiд тебе душа твоя, i будеш ти їсти там перед лицем Господа, Бога свого, i будеш
тiшитися ти та дiм твiй. А Левит, що живе по брамах твоїх, не кидай його, бо нема йому частки й27

спадку з тобою. На кiнцi трьох рокiв вiддiлиш усю десятину свого врожаю в тiм роцi, i покладеш у28
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брамах своїх. I прийде Левит, бо нема йому частки й спадку з тобою, i приходько, i сирота, i вдова, 29

що в брамах твоїх, i будуть їсти й наситяться, щоб поблагословив тебе Господь, Бог твiй, у кожному
чинi твоєї руки, що будеш робити.

У кiнцi семи лiт зробиш вiдпущення. А оце те вiдпущення: кожен позикодавець, що позичає 15, 2

своєму ближньому, не буде натискати на свого ближнього та на брата свого, бо оголошено вiд-
пущення ради Господа. На чужинця будеш натискати, а що буде твоє в брата твого, те вiдпустить 3

йому рука твоя, та тiльки не буде серед тебе вбогого, бо конче поблагословить тебе Господь у Краї, 4

якого Господь, Бог твiй, дає тобi на спадок, щоб ти посiв його, якщо тiльки конче будеш ти слу- 5

хатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконувати кожну ту заповiдь, що я наказую
тобi сьогоднi. Бо Господь, Бог твiй, поблагословив тебе, як говорив був тобi, i ти зробиш, що ба- 6

гато людей даватимуть тобi позичку, а ти не даватимеш позички. I будеш ти панувати над багатьма
народами, а над тобою не будуть панувати. Коли буде серед тебе вбогий, один iз братiв твоїх ув 7

однiй iз брам твоїх у Краї твоїм, що Господь, Бог твiй, дає тобi, то не зробиш запеклим свого серця,
i не замкнеш своєї руки вiд убогого брата свого, бо конче вiдкриєш свою руку йому, i конче пози- 8

чиш йому за його потребою, що буде бракувати йому. Стережися, щоб у серцi твоїм не зродилася 9

зла думка, щоб ти не сказав: Наблизився сьомий рiк, рiк вiдпущення, i буде зле твоє око на вбогого
брата твого, i не даси ти йому, то вiн буде кликати на тебе до Господа, i буде на тобi грiх. Конче 10

даси йому, i нехай не жалiє твоє серце, коли ти даватимеш йому, бо за ту рiч поблагословить тебе
Господь, Бог твiй у кожнiм чинi твоїм, i в усьому, до чого доторкнеться рука твоя. Бо не переде- 11

ться убогий з-посеред Краю, тому я наказую тобi, говорячи: Конче вiдкривай руку свою для брата
свого, i вбогого свого, i для незаможного свого в Краї своїм. Коли буде проданий тобi брат твiй 12

єврей або єврейка, то буде служити тобi шiсть лiт, а сьомого року вiдпустиш його вiльним вiд себе.
А коли вiдпустиш його вiльним вiд себе, не вiдпустиш його порожньо, конче надiли його з худоби 13, 14

своєї дрiбної, i з току свого, i з кадки чавила свого, чим поблагословив тебе Господь, Бог твiй, те
даси йому. I будеш пам’ятати, що рабом був ти сам у єгипетськiм краї, та викупив тебе Господь, 15

Бог твiй, тому я наказую тобi про цю рiч сьогоднi. I станеться, коли вiн скаже тобi: Не вийду вiд 16

тебе, бо полюбив я тебе та дiм твiй, бо добре йому з тобою, то вiзьмеш шило та й проколеш його 17

вухо до дверей, i стане вiн тобi вiчним рабом; i невiльницi своїй зробиш так само. Нехай не буде 18

тобi тяжким в очах твоїх те, що ти вiдпускаєш його вiльним вiд себе, бо наємницьку платню вiн
вiдробив тобi вдвоє за шiсть лiт, i поблагословить тебе Господь, Бог твiй, у всiм, що ти робитимеш.
Кожного перворiдного самця, що народиться в худобi твоїй великiй та в худобi твоїй дрiбнiй, по- 19

святиш Господевi, Боговi своєму. Не будеш працювати перворiдним вола свого, i не будеш стригти
перворiдного отари своєї. Перед лицем Господа, Бога свого, рiк-рiчно будеш його їсти ти та дiм 20

твiй у мiсцi, яке вибере Господь. А коли буде в нiм вада, кульгаве або слiпе, усяка зла вада, то 21

не принесеш його в жертву для Господа, Бога свого, у брамах своїх будеш його їсти, нечистий i 22

чистий разом, як сарну й як оленя. Тiльки крови його не будеш їсти, на землю виллєш її, як воду. 23

Додержуй мiсяця авiва, i справиш Пасху для Господа, Бога свого, бо в мiсяцi авiвi вивiв тебе 16
Господь, Бог твiй, з Єгипту вночi. I заколи пасху для Господа, Бога свого, з худоби дрiбної та з 2

худоби великої в мiсцi, яке вибере Господь, щоб там перебувало Iм’я Його. Не будеш їсти при то- 3

му квашеного, сiм день будеш їсти при тому опрiсноки, хлiб бiдування, бо в поспiху вийшов ти з
єгипетського краю, щоб усi днi життя свого пам’ятати день свого виходу з єгипетського краю. I 4

не буде бачене в тебе квашене сiм день у всiм краї твоїм. А з м’яса, що заколеш у жертву ввечерi
першого дня, нiщо не буде ночувати до ранку. Не будеш заколювати пасху в одному з тих твоїх 5

мiст, якi Господь, Бог твiй дає тобi. Але тiльки на тому мiсцi, яке вибере Господь, Бог твiй, щоб 6

там перебувало Iм’я Його, заколеш пасху ввечерi, при заходi сонця, у час твого виходу з Єгипту.
I будеш варити, i будеш їсти на тому мiсцi, яке вибере Господь, Бог твiй. А рано обернешся, i пi- 7

деш до наметiв своїх. Шiсть день будеш їсти опрiсноки, а сьомого дня вiддання свята для Господа, 8

Бога твого, не будеш робити зайняття. Сiм тижнiв вiдлiчиш собi, вiд початку працi серпа на до- 9

зрiлому збiжжi зачнеш лiчити сiм тижнiв. I справиш свято Тижнiв для Господа, Бога свого, у мiру 10

добровiльного дару своєї руки, що нею даси, як поблагословить тебе Господь, Бог твiй. I будеш 11

радiти перед лицем Господа, Бога свого, ти, i син твiй, i дочка твоя, i раб твiй, i невiльниця твоя, i
Левит, що в брамах твоїх, i приходько, i сирота, i вдова, що серед тебе в мiсцi, яке вибере Господь,
Бог твiй, щоб там перебувало Iм’я Його. I будеш пам’ятати, що ти сам був рабом в Єгиптi, i будеш 12
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додержувати це, i будеш виконувати цi постанови. Свято Кучок будеш справляти собi сiм день,13

коли збереш з току свого та з кадки чавила свого. I будеш радiти в святi своїм ти, i син твiй, i дочка14

твоя, i раб твiй, i невiльниця твоя, i Левит, i приходько, i сирота, i вдова, що в брамах твоїх. Сiм15

день будеш святкувати Господевi, Боговi своєму, у мiсцi, яке вибере Господь, бо поблагословить
тебе Господь, Бог твiй, у всiм урожаї твоїм, i в усякiм чинi рук твоїх, i ти будеш тiльки радiсний.
Три рази в роцi вся чоловiча стать буде з’являтися перед лице Господа, Бога твого, у мiсцi, яке Вiн16

вибере: у свято Опрiснокiв, i в свято Тижнiв, i в свято Кучок, i нiхто не буде бачений перед лицем
Господнiм упорожнi, кожен принесе дар руки своєї, за благословенням Господа, Бога свого, що17

дав Вiн тобi. Суддiв та урядникiв настановиш собi в усiх мiстах своїх, якi Господь, Бог твiй, дає18

тобi по племенах твоїх, i вони будуть судити народ справедливим судом. Не викривиш закону, не19

будеш дивитися на особу, i не вiзьмеш пiдкупу, бо пiдкуп ослiплює очi мудрих i викривлює слова
справедливих. За справедливiстю, лише за справедливiстю будеш гнатися, щоб жити й заволодiти20

Краєм, що Господь, Бог твiй, дає тобi. Не посадиш собi святого дерева, усякого дерева при жер-21

тiвнику Господа, Бога твого, що зробиш собi, i не поставиш собi стовпа, що ненавидить Господь,22

Бог твiй.
Не будеш приносити в жертву Господевi, Боговi своєму вола або одне з дрiбної худоби, що буде17

на ньому вада, усяка зла рiч, бо це гидота для Господа, Бога твого. Коли буде знайдений серед2

тебе в одному з мiст твоїх, якi Господь, Бог твiй, дає тобi, чоловiк або жiнка, що зробить зле в очах
Господа, Бога твого, щоб недотримати заповiту, що пiшов би й служив би iншим богам, i вклоняв-3

ся б їм та сонцевi або мiсяцевi, або всiм зорям небесним, чого я не наказав, i буде розказано тобi,4

i ти почуєш, i будеш добре допитуватися, а ото воно правда, дiйсна та рiч, була зроблена ота гидота
серед Iзраїля, то випровадиш того чоловiка або ту жiнку, що зробили ту злу рiч, до брам своїх, того5

чоловiка або ту жiнку, i вкаменуєш їх камiнням, i вони погинуть. На слова двох свiдкiв або трьох6

свiдкiв буде забитий обвинувачений, що має померти; на слова одного свiдка не буде забитий. Ру-7

ка свiдкiв буде на ньому найперше, щоб забити його, а рука всього народу наостанку. I вигубиш зло
з-посеред себе. Коли б у судi була тобi неясна справа мiж кров’ю та кров’ю, мiж суперечкою та8

суперечкою, i мiж раною та раною справи суперечки в брамах твоїх, то встанеш, i пiдеш до мiсця,
яке вибере його Господь, Бог твiй. I прийдеш до священикiв-Левитiв i до суддi, що буде в тих днях,9

i допитаєшся, i вони дадуть тобi слово присуду. I ти поступиш за тим словом, що подадуть тобi з10

того мiсця, яке вибере Господь, i будеш пильнувати робити все так, як навчать тебе. Ти поступиш11

за законом, що навчать тебе, i за вироком, що скажуть тобi, не вiдступиш нi праворуч нi лiворуч
вiд слова, що подадуть тобi. А коли хто через зухвалiсть не послухається священика, що стоїть12

там на служеннi Господевi, Боговi твоєму, або суддi, то помре той, i вигубиш те зло з Iзраїля. А13

ввесь народ буде слухати та буде боятися, i вже не буде поступати зухвало. Коли ти ввiйдеш до14

того Краю, що Господь, Бог твiй, дає тобi, i посядеш його, i осядеш у ньому, та й скажеш: Нехай я
поставлю над собою царя, як усi народи, що в моїх околицях, то, ставлячи над собою царя, якого15

вибере Господь, Бог твiй, конче з-посеред братiв своїх поставиш над собою царя, не зможеш по-
ставити над собою чоловiка чужинця, що вiн не брат твiй. Тiльки щоб вiн не примножував собi16

коней, i не вертав народу до Єгипту, щоб примножити коней, бож Господь сказав вам: Не вертай-
теся вже бiльше тiєю дорогою. I хай не примножить вiн собi жiнок, щоб не вiдступило його серце, i17

срiбла та золота хай вiн не примножить собi дуже. I станеться, як буде вiн сидiти на тронi царства18

свого, то напише собi вiдписа цього Закону з книги, що перед лицем священикiв-Левитiв. I буде19

вона з ним, i буде вiн читати в нiй усi днi свого життя, щоб учився боятися Господа, Бога свого, щоб
додержувати всiх слiв цього Закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце20

його своїми братами, i щоб не збочував вiн нi праворуч, нi лiворуч вiд цiєї заповiдi, щоб продожив
днi на своїм царствi вiн та сини його серед Iзраїля.

Священикам-Левитам, усьому Левiєвому племенi не буде частки та спадку разом з Iзраїлем,18
огнянi жертви Господа та частки Його будуть їм. А спадку не буде йому серед братiв його: Господь2

Вiн спадок його, як Вiн говорив був йому. А оце буде належати священикам вiд народу, вiд тих, хто3

приносить жертву: коли це вiл, коли це одне з дрiбної худоби, то даси священиковi плече, i щоки,
i шлунок. Початок вiд збiжжя свого, вiд виноградного соку свого, i вiд оливки своєї, i початок4

стриження отари своєї даси ти йому. Бо його вибрав Господь, Бог твiй, зо всiх племен твоїх, щоб5

ставав вiн служити в Господнє Iм’я, вiн та сини його по всi днi. А коли прийде Левит з одної з брам6
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твоїх з усього Iзраїля, де вiн мешкає там, i прибуде за всiм жаданням своєї душi до мiсця, яке вибере
Господь, i буде вiн служити в Iм’я Господа, Бога свого, як усi його браття Левити, що стоять там 7

перед Господнiм лицем, то по рiвнiй частцi будуть вони їсти, опрiч маєтку, проданого по батьках. 8

Коли будеш входити до Краю, що дає тобi Господь, Бог твiй, то не навчися чинити такого, як гидота 9

цих народiв. Нехай не знайдеться мiж тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через 10

огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, i хто ворожить по птахах, i хто чарiвник, i 11

хто чорнокнижник, i хто викликає духа померлого та духа вiщого, i хто питає померлих. Бо гидота 12

для Господа кожен, хто чинить таке, i через тi гидоти Господь, Бог твiй, виганяє їх перед тобою.
Бездоганний будеш ти перед Господом, Богом своїм, бо цi народи, що ти посядеш їх, слухають 13, 14

тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитiв, а ти не таке дав тобi Господь, Бог твiй. Пророка з- 15

посеред тебе, з братiв твоїх, Такого, як я, поставить тобi Господь, Бог твiй, Його будете слухати,
згiдно з усiм, чого жадав ти вiд Господа, Бога свого, на Хоривi в днi зборiв, говорячи: Щоб бiльше 16

не чути менi голосу Господа, Бога свого, а цього великого огню вже не побачити й не померти. I 17

сказав до мене Господь: Добре сказали вони. Поставлю Пророка для них з-помiж їхнiх братiв, 18

Такого, як ти, i дам Я слова Свої в уста Його, i Вiн їм говоритиме все, що Я накажу. I станеться, 19

кожен, хто не слухатиме слiв Моїх, що Той Пророк говоритиме Моїм Iм’ям, Я покараю того. А 20

той пророк, що зухвало вiдважиться промовляти Моїм Iм’ям слова, яких Я не наказав був йому
говорити, i що буде говорити, i що буде говорити iм’ям iнших богiв, хай помре той пророк. А коли 21

ти скажеш у серцi своєму: Як ми пiзнаємо те слово, якого Господь не говорив? Що буде говорити 22

той пророк Iм’ям Господа, i не станеться та рiч, i не прийде, то це те слово, якого не сказав Господь.
У зухвалостi говорив його той пророк, i ти не будеш боятися його.

Коли Господь, Бог твiй, повигублює народи, що Господь, Бог твiй, дає тобi їхнiй Край, i ти по- 19
виганяєш їх, i осядеш по їхнiх мiстах та по їхнiх домах, то три мiстi вiддiлиш собi в серединi свого 2

Краю, що Господь, Бог твiй, дає його тобi на володiння. Приготуєш собi дорогу, i подiлиш натроє 3

землю твого Краю, що Господь, Бог твiй, дає тобi на спадок, i це буде на втiкання туди кожного
убiйника. А оце справа убiйника, що втече туди й буде жити: хто вб’є свого ближнього ненароком, 4

а вiн не був ворогом його вiд учора й позавчора; або хто ввiйде з своїм ближнiм до лiсу рубати де- 5

рева, i розмахнеться рука його з сокирою, щоб зрубати дерево, а залiзо спаде з топорища й попаде
в його ближнього, i той помре, то вiн утече до одного з тих мiст, i буде жити, щоб не гнався ме- 6

сник за кров за убiйником, коли розпалиться серце його, i щоб не догнав його, якщо буде довга та
дорога, i не вбив його, хоч вiн не пiдлягає смертi, бо не був вiн ворогом його вiд учора й позавчора.
Тому то я наказую тобi, говорячи: Три мiстi вiддiлиш собi. А якщо Господь, Бог твiй, розширить 7, 8

границю твою, як присягнув був батькам твоїм, i дасть тобi всю оцю землю, що говорив був дати
батькам твоїм, коли ти будеш додержувати всi цi заповiдi, щоб виконувати їх, що я наказую тобi 9

сьогоднi, щоб любити Господа, Бога свого, i щоб ходити дорогами Його всi днi, то додаси собi ще
три мiстi понад тi три, щоб не була пролита неповинна кров серед твого Краю, що Господь, Бог 10

твiй, дає тобi на спадок, i не буде на тобi кров. А коли хто буде ненавидiти свого ближнього, i буде 11

чатувати на нього, i повстане на нього та й уб’є його, i той помре, i втече вiн до одного з тих мiст, то 12

пошлють старшi його мiста, i вiзьмуть його звiдти, i дадуть його в руку месника крови, i вiн помре.
Не змилосердиться око твоє над ним, i ти усунеш кров неповинного з Iзраїля, i буде добре тобi. Не 13, 14

пересунеш межi свого ближнього, яку розмежували предки в надiлi твоїм, яке посядеш ти в Краю,
що Господь, Бог твiй, дає його тобi на володiння. Не стане один свiдок на кого для всякої провини 15

i для всякого грiха, у кожнiм грiху, що згрiшить, на слова двох свiдкiв або на слова трьох свiдкiв
вiдбудеться справа. Коли стане на кого неправдивий свiдок, щоб свiдчити проти нього пiдступно, 16

то стануть двоє цих людей, що мають суперечку, перед лицем Господнiм, перед священиками та 17

суддями, що будуть у тих днях. I суддi добре дослiдять, а ось свiдок неправдивий той свiдок, не- 18

правду говорив на брата свого, то зробите йому так, як вiн замишляв був зробити своєму братовi, 19

i вигубиш зло з-посеред себе. А позосталi будуть слухати, i будуть боятися, i бiльш вже не будуть 20

робити серед себе такого, як та рiч зла. I не змилосердиться око твоє: життя за життя, око за око, 21

зуб за зуба, рука за руку, нога за ногу.
Коли ти вийдеш на вiйну проти свого ворога, та побачиш конi й вози, та народ, численнiший 20

вiд тебе, то не будеш боятися їх, бо з тобою Господь, Бог твiй, що вивiв тебе з єгипетського краю.
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I станеться, коли ви приступите до бою, то пiдiйде священик i буде промовляти до народу, та й2, 3

скаже до них: Слухай, Iзраїлю, ви приступаєте сьогоднi до бою проти ваших ворогiв. Нехай не
зм’якне серце ваше, не бiйтеся, i не страшiться, i не лякайтеся їх, бо Господь, Бог ваш, Вiн Той,4

що йде з вами воювати для вас з вашими ворогами, щоб спасти вас! А урядники будуть промовляти5

до народу, говорячи: Хто є тут такий, що збудував новий дiм, та не справив обряду поновин? Нехай
вiн iде й вертається до свого дому, щоб не померти на вiйнi, i щоб iнший хто не справив на ньому
обряду поновин. I хто є тут такий, що засадив виноградника та не користався ним? Нехай вiн6

iде й вертається до свого дому, щоб не померти на вiйнi, i щоб iнший хто не скористався ним. А7

хто є тут такий, що засватав жiнку, та не взяв її? Нехай вiн iде й вертається до свого дому, щоб
не померти на вiйнi, i щоб iнший хто не взяв її. I далi промовлятимуть урядники до народу та й8

скажуть: Хто є тут такий, що лякливий та м’якосердий? Нехай вiн iде й вертається до свого дому,
щоб не розслабив вiн серця братiв своїх, як є серце його. I станеться, коли урядники закiнчать9

промовляти до народу, то призначать зверхникiв для вiйськових вiддiлiв на чоло народу. Коли ти10

приступиш до мiста, щоб воювати з ним, то запропонуй йому перше мир. I станеться, якщо воно11

вiдповiсть тобi: Мир, i вiдчинить браму тобi, то ввесь той народ, що знаходиться в ньому, буде
тобi на данину, i буде служити тобi. А якщо воно не замирить з тобою, i буде провадити з тобою12

вiйну, то обложиш його. I Господь, Бог твiй, дасть його в руку твою, а ти повбиваєш усю чоловiчу13

стать його вiстрям меча. Тiльки жiнок, i дiтей, i худобу, i все, що буде в тiм мiстi, всю здобич його14

забереш собi, i будеш ти їсти здобич ворогiв своїх, що дав тобi Господь, Бог твiй. Так ти зробиш15

усiм мiстам, дуже далеким вiд тебе, що вони не з мiст цих народiв. Тiльки з мiст тих народiв, якi16

Господь, Бог твiй, дає тобi на володiння, не позоставиш при життi жодної душi, бо конче вчиниш їх17

закляттям: Хiттеянина, i Амореянина, i Ханаанеянина, i Перiззеянина, i Хiввеянина, i Євусеянина,
як наказав був тобi Господь, Бог твiй, щоб вони не навчили вас робити такого, як усi їхнi гидоти, що18

робили вони богам своїм, бо тодi згрiшите ви перед Господом, Богом своїм. Коли будеш облягати19

мiсто багато днiв, щоб воювати з ним та щоб здобути його, то не знищиш його дерева, i не пiднесеш
сокири на нього, бо з нього ти їстимеш, i його не будеш стинати, бо чи ж пiльне дерево то чоловiк,
щоб увiйти перед тобою до обложеного мiста? Тiльки дерево, що про нього ти знаєш, що воно не20

дерево на їжу, його знищиш та зiтнеш, i будеш будувати з нього речi облягання проти того мiста,
яке провадить з тобою вiйну, аж до упадку його.

Коли на землi, яку дає тобi Господь, Бог твiй на володiння, буде знайдений забитий, що впав на21
полi, i не буде вiдомим, хто вбив його, то повиходять старшi твої та суддi твої, та й вимiряють до2

тих мiст, що навколо забитого. I станеться, коли довiдаються про мiсто, найближче до забитого,3

то вiзьмуть старшi того мiста телицю з худоби великої, що нею не працьовано, що вона не тягана в
ярмi. I старшi того мiста зведуть ту телицю до долини висихаючого потоку, що на ньому не орано,4

i що вiн не засiюваний, i там у долинi висихаючого потоку перерiжуть шию тiй телицi. I пiдiйдуть5

священики, Левiєвi сини, бо їх вибрав Господь, Бог твiй, щоб служили Йому, i щоб благословляли
Господнiм Iм’ям, i за їхнiми словами буде рiшатися всяка суперечка та всяка пораза. I всi старшi6

того мiста, найближчi до забитого, умиють свої руки над телицею, що в долинi висихаючого потоку
їй перерiзана шия. I освiдчать вони та й скажуть: Руки нашi не пролили цiєї крови, а очi нашi не7

бачили. Прости народовi своєму, Iзраїлевi, якого Ти, Господи, викупив, i не дай неповинної крови8

посеред народу Свого, Iзраїля, I буде прощена їм та кров. А ти усунеш неповинну кров з-посеред9

себе, коли робитимеш справедливе в Господнiх очах. Коли ти вийдеш на вiйну на ворогiв своїх, i10

Господь, Бог твiй, дасть їх у твою руку, i ти пополониш iз них полонених, i побачиш серед полоне-11

них гарновиду жiнку, i вподобаєш її собi, i вiзьмеш собi за жiнку, то впровадиш її до середини свого12

дому, а вона оголить свою голову й обiтне свої нiгтi. I здiйме вона з себе одiж полону свого, i осяде13

в твоєму домi, та й буде оплакувати батька свого та матiр свою мiсяць часу, а по тому ти ввiйдеш
до неї й станеш їй чоловiком, i вона стане тобi за жiнку. I станеться, коли ти потiм не полюбиш14

її, то вiдпустиш її за її волею, а продати не продаси її за срiбло, i не будеш поводитися з нею як з
невiльницею, бо ти жив iз нею. Коли хто матиме двi жiнки, одна кохана, а одна зненавиджена, i15

вони вродять йому синiв, та кохана й та зненавиджена, i буде перворiдний син вiд зненавидженої,
то станеться того дня, коли вiн робитиме синiв своїх спадкоємцями того, що буде його, то не зможе16

вiн зробити перворiдним сина тiєї коханої за життя того перворiдного сина зненавидженої, але за17

перворiдного визнає сина зненавидженої, щоб дати йому подвiйно з усього, що в нього знайдеться,
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бо вiн початок сили його, його право перворiдства. Коли хто матиме неслухняного й непокiрного 18

сина, що не слухається голосу батька свого та голосу своєї матерi, i докорятимуть йому, а вiн не
буде їх слухатися, то батько його та мати його схоплять його, i приведуть його до старших його 19

мiста та до брами того мiсця. I скажуть вони до старших мiста його: Оцей наш син неслухняний та 20

непокiрний, вiн не слухає голосу нашого, ласун та п’яниця. I всi люди його мiста закидають його 21

камiнням, i вiн помре. I вигубиш те зло з-посеред себе, а ввесь Iзраїль буде слухатися й буде бо-
ятися. А коли буде на кому грiх смертного присуду, i буде вiн убитий, i ти повiсиш його на деревi, 22

то труп його не буде ночувати на деревi, але конче поховаєш його того дня, бо повiшений Боже 23

прокляття, i ти не занечистиш своєї землi, яку Господь, Бог твiй, дає тобi на спадок.
Коли побачиш вола свого брата або щось iз отари, що заблудили, то ти не сховаєшся вiд них, 22

а конче вернеш їх своєму братовi. А якщо брат твiй не близький до тебе, чи ти не знаєш його, то 2

забереш те до дому свого, i воно буде з тобою, аж поки брат твiй не буде шукати його, i повернеш
його йому. I так зробиш ословi його, i так зробиш одежi його, i так зробиш усякiй згубi брата 3

свого, що згублена в нього, а ти знайдеш її, не зможеш ховати її. Коли побачиш осла свого брата 4

або вола його, що впали на дорозi, то ти не сховаєшся вiд них, конче пiдiймеш їх разом iз ним. Не 5

буде чоловiча рiч на жiнцi, а мужчина не зодягне жiночої одежi, бо кожен, хто чинить це, огида вiн
для Господа, Бога свого. Коли спiткається на дорозi пташине кубло перед тобою на якомубудь 6

деревi чи на землi з пташенятами або з яйцями, а мати сидить на пташенятах або на яйцях, то не
вiзьмеш тiєї матерi з дiтьми, конче вiдпустиш ту матiр, а дiтей вiзьмеш собi, щоб було добре тобi, 7

i щоб ти продовжив свої днi. Коли збудуєш новий дiм, то зробиш поруччя для даху свого, i не 8

напровадиш крови на дiм свiй, коли спаде з нього хтось. Не будеш засiвати свого виноградника 9

подвiйним насiнням, щоб не зробити заклятим усе насiння: i що засiєш, i врожай виноградника.
Не будеш орати волом i ослом разом. Не одягнеш одежi з двiйного матерiялу, з вовни й льону 10, 11

разом. Поробиш собi кутаси на чотирьох краях свого покриття, що ним покриваєшся. Коли хто 12, 13

вiзьме жiнку, i ввiйде до неї, але потiм зненавидить її, i зводитиме на неї ганьбливi слова, i пустить 14

про неї неславу та й скаже: Жiнку цю взяв я, i зблизився з нею, та не знайшов у неї дiвоцтва, то 15

вiзьме батько тiєї дiвчини та мати її, i вiднесуть доказа дiвоцтва тiєї дiвчини до старших мiста, до
брами. I скаже батько тiєї дiвчини до старших: Я дав тому чоловiковi дочку свою за жiнку, та 16

вiн зненавидiв її. I ось вiн зводить на неї ганьбливi слова, говорячи: Я не знайшов у твоєї дочки 17

дiвоцтва, а оце знаки дiвоцтва моєї дочки. I розтягнуть одежу перед старшими мiста. А старшi 18

того мiста вiзьмуть того чоловiка, та й покарають його, i накладуть на нього пеню, сто шеклiв 19

срiбла, i дадуть батьковi тiєї дiвчини, бо вiн пустив неславу на Iзраїлеву дiвчину, а вона буде йому
за жiнку, вiн не зможе вiдпустити її по всi свої днi. А якщо правдою було це слово, не знайдене 20

було дiвоцтво в тiєї дiвчини, то приведуть ту дiвчину до дверей дому батька її, i вкаменують її люди 21

її мiста камiнням, i вона помре, бо зробила негiднiсть мiж Iзраїлем на спроневiрення дому батька
свого, i вигубиш зло з-посеред себе. Коли буде знайдений хто, що лежить iз замiжньою жiнкою, 22

то помруть вони обоє, той чоловiк, що лежав iз жiнкою, i та жiнка, i вигубиш зло з Iзраїля. Коли 23

дiвчина буде заручена чоловiковi, i спiткає її хто в мiстi, i ляже з нею, то виведете їх обох до брами 24

того мiста, i вкаменуєте їх камiнням, i вони помруть, ту дiвчину за те, що не кричала в мiстi, а того
чоловiка за те, що збезчестив жiнку свого ближнього, i вигубиш зло серед себе. А як хто на полi 25

спiткає заручену дiвчину, i схопить її та й ляже з нею, то помре той чоловiк, що лiг iз нею, вiн сам,
а тiй дiвчинi не зробиш нiчого, нема тiй дiвчинi смертельного грiха, бо це таке, як повстане хто на 26

свого ближнього й уб’є його, така це рiч. Бо в полi вiн спiткав її, кричала та заручена дiвчина, та 27

не було кому врятувати її. Коли хто спiткає дiвчину, що не була заручена, i схопить її, i ляже з нею, 28

i застануть їх, то той чоловiк, що лежав iз нею, дасть батьковi тiєї дiвчини п’ятдесят шеклiв срiбла, 29

i вона стане йому за жiнку, за те, що збезчестив її, не зможе вiн вiдпустити її по всi свої днi. Нiхто 30

не вiзьме жiнки свого батька, i не вiдкриє подолка одежi батька свого.
Не ввiйде на збори Господнi ранений розчавленням ятер та з вiдрiзаним членом. Неправоло- 23, 2

жний не ввiйде на збори Господнi, також десяте поколiння його не ввiйде на збори Господнi. Не 3

ввiйде на збори Господнi аммонiтянин та моавiтянин, також десяте їхнє поколiння не ввiйде на збо-
ри Господнi, аж навiки, за те, що вони не вийшли назустрiч вас iз хлiбом та водою в дорозi, коли 4

ви виходили з Єгипту, i що найняли були на тебе Валаама, Беорового сина з Петору Араму двох рi-
чок, щоб проклясти тебе. Та не хотiв Господь, Бог твiй, слухати Валаама, i перемiнив тобi Господь, 5
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Бог твiй, те прокляття на благословення, бо любить тебе Господь, Бог твiй. Не будеш бажати для6

них миру й добра по всi свої днi навiки. Не обридиш собi Iдумеянина, бо вiн твiй брат; не обри-7

диш собi Єгиптянина, бо був ти приходьком у краї його. Сини, що народяться їм, поколiння третє8

ввiйде з них на збори Господнi. Коли табiр вийде на ворогiв твоїх, то будеш стерегтися всякої злої9

речi. Коли помiж тебе буде хто, що буде нечистий з нiчної пригоди, то вiн вийде поза табiр, до се-10

редини табору не ввiйде. А коли наступатиме вечiр, обмиється в водi, а по заходi сонця ввiйде до11

середини табору. А мiсце на потребу буде тобi поза табором, щоб виходити тобi туди назовнi. А12, 13

лопатка буде в тебе на поясi твоїм; i станеться, коли ти сидiтимеш назовнi, то будеш копати нею,
i знову закриєш свою нечистiсть, бо Господь, Бог твiй, ходить у серединi табору твого, щоб тебе14

спасати, i видавати ворогiв твоїх тобi. I буде табiр твiй святий, i Вiн не побачить у тебе соромiтної
речi, i не вiдвернеться. Не видавай пановi раба його, який сховається до тебе вiд пана свого. З15, 16

тобою вiн сидiтиме серед вас у мiсцi, яке вiн вибере за добре собi в однiй з твоїх брам, i ти не бу-
деш гнобити його. Блудниця не буде з Iзраїлевих дочок, i блудодiй не буде з Iзраїлевих синiв. Не17, 18

принесеш дару розпусницi й цiни пса до дому Господа, Бога твого, нi за яку обiтницю, бо тож вони
обоє гидота перед Господом, Богом твоїм. Не будеш позичати братовi своєму на вiдсоток срiбла,19

на вiдсоток їжi та всякої речi, що позичається на вiдсоток. Чужому позичиш на вiдсоток, а бра-20

товi своєму не позичиш на вiдсоток, щоб поблагословив тебе Господь, Бог твiй у всьому, до чого
доторкнеться рука твоя на тiй землi, куди ти входиш на володiння її. Коли ти складеш обiтницю21

Господевi, Боговi твоєму, не загаюйся виконати її, бо конче буде жадати Господь, Бог твiй, вiд тебе,
i буде на тобi грiх. А коли ти не складав обiтницi, не буде на тобi грiха. Що вийшло з уст твоїх,22, 23

будеш додержувати й будеш виконувати, як обiцяв ти Господевi, Боговi своєму, добровiльну жер-
тву, що промовляв ти своїми устами. Коли ввiйдеш до виноградника свого ближнього, то будеш24

їсти виноград, скiльки схоче душа твоя, до свого насичення, а до посуду свого не вiзьмеш. Коли25

ти ввiйдеш на дозрiле збiжжя свого ближнього, то будеш рвати колоски рукою своєю, а серпом не
будеш жати на дозрiлiм збiжжi свого ближнього.

Як хто вiзьме жiнку, i стане їй чоловiком, i коли вона не знайде ласки в очах його, бо знайшов у24
нiй яку ганебну рiч, то напише їй листа розводового, i дасть в її руку, та й вiдпустить її з свого дому. I2

вийде вона з його дому, i пiде, i вийде за iншого чоловiка, i коли зненавидить її той останнiй чоловiк,3

то напише їй листа розводового, i дасть в її руку, та й вiдпустить її з свого дому. Або коли помре той
останнiй чоловiк, що взяв був її собi за жiнку, не може перший її муж, що вiдпустив її, вернути й4

узяти її, щоб стала йому за жiнку по тому, як була занечищена, бо це огида перед Господнiм лицем,
i ти не зробиш грiшною тiєї землi, яку Господь, Бог твiй, дає тобi на спадок. Коли хто недавно5

одружився, не пiде вiн до вiйська, i нiяка справа не покладеться на нього, вiльний вiн буде один рiк
для свого дому, i порадує свою жiнку, що взяв. Нiхто не вiзьме в заставу долiшнього каменя жорен6

або горiшнього каменя жорен, бо вiн душу взяв би в заставу. Коли буде хто знайдений, що вкрав7

кого з братiв своїх, з Iзраїлевих синiв, i буде поводитися з ним як iз невiльником, або й продасть
його, то нехай помре той злодiй, i ти вигубиш зло з-посеред себе. Стережися в хворобi прокази,8

щоб дуже пильнувати, i робити все те, як навчать вас священики-Левити; як наказав я їм, будете
додержувати, щоб виконати те. Пам’ятайте те, що зробив був Господь, Бог твiй, Марiямi в дорозi,9

коли ви виходили з Єгипту. Коли ти позичиш своєму ближньому позичку з чогось, не ввiйдеш10

до дому його, щоб узяти заставу його, назовнi будеш стояти, а той чоловiк, що ти позичив йому,11

винесе до тебе заставу назовнi. А якщо вiн чоловiк убогий, не ляжеш спати, маючи заставу його,12

конче вернеш йому ту заставу при заходi сонця, i буде вiн спати на одежi своїй, i буде благословляти13

тебе, а тобi буде це за праведнiсть перед лицем Господа, Бога твого. Не будеш утискати наймита,14

убогого й незаможного з братiв своїх та з приходька свого, що в Краї твоїм у брамах твоїх. Того15

ж дня даси йому заплату, i не зайде над нею незаплаченою сонце, бо вбогий вiн, i до неї лине душа
його. I не буде вiн кликати на тебе до Господа, i не буде грiха на тобi. Не будуть забитi батьки за16

синiв, а сини не будуть забитi за батькiв, кожен за грiх свiй смертю покараний буде. Не скривиш17

суду на приходька, на сироту, i не будеш брати в заставу вдовиної одежi. I будеш пам’ятати, що18

рабом був ти сам у Єгиптi, i викупив тебе Господь, Бог твiй, звiдти, тому я наказую тобi робити цю
рiч. Коли будеш жати жниво своє на своїм полi, i забудеш на полi снопа, не вернешся взяти його,19

вiн буде приходьковi, сиротi та вдовi, щоб поблагословив тебе Господь, Бог твiй, у всiм чинi твоїх
рук. Коли будеш оббивати оливку свою, не будеш переоббивати в галузках за собою: воно буде20
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приходьковi, сиротi та вдовi. Коли будеш збирати виноград свого виноградника, не будеш збирати 21

полишеного за собою, воно буде приходьковi, сиротi та вдовi. I будеш пам’ятати, що рабом був ти 22

в єгипетськiм краї, тому я наказую тобi робити цю рiч.
Коли буде суперечка мiж людьми, i вони прийдуть до суду, то розсудять їх, i оправдають спра- 25

ведливого, а несправедливого осудять. I станеться, якщо вартий биття той несправедливий, то 2

покладе його суддя, i буде його бити перед собою, число ударiв згiдно з його несправедливiстю.
Сорока ударами буде його бити, не бiльше; щоб не бити його бiльше над те великим биттям, i щоб 3

не був злегковажений брат твiй на очах твоїх. Не зав’яжеш рота воловi, коли вiн молотить. Коли 4, 5

браття сидiтимуть разом, i один iз них помре, а сина в нього нема, то жiнка померлого не вийде
замiж назовнi за чужого, дiвер її прийде до неї та й вiзьме її собi за жiнку, i подiверує її. I буде 6

перворiдний, що вона породить, стане вiн iм’ям його брата, що помер, i не буде стерте iм’я його з
Iзраїля. А якщо той чоловiк не схоче взяти своєї братової, то братова його вийде до брами до стар- 7

ших та й скаже: Дiвер мiй вiдмовився вiдновити своєму братовi iм’я в Iзраїлi, не хотiв подiверувати
мене. I покличуть його старшi його мiста, i промовлятимуть до нього, а вiн устане та й скаже: Не 8

хочу взяти її, то пiдiйде його братова до нього на очах старших, i здiйме йому чобота з ноги його, i 9

плюне в обличчя його, i заговорить, i скаже: Так робиться чоловiковi, що не будує дому свого бра-
та. I буде зване iм’я його в Iзраїлi: Дiм роззутого. Коли чоловiки будуть сваритися разом один з 10, 11

одним, i пiдiйде жiнка одного, щоб оберегти свого чоловiка вiд руки того, що б’є, i простягне свою
руку, i схопить за сором його, то вiдрубаєш руку її, нехай не змилосердиться око твоє! Не буде в 12, 13

тебе в торбi твоїй подвiйного каменя до ваги, великого й малого, не буде тобi в твоїм домi подвiйної 14

ефи, великої й малої. Камiнь до ваги буде в тебе повний i справедливий, ефа буде в тебе повна й 15

справедлива, щоб продовжилися днi твої на землi, яку Господь, Бог твiй, дає тобi. Бо огида пе- 16

ред Господом, Богом твоїм, кожен, хто чинить таке, хто чинить несправедливiсть. Пам’ятайте, що 17

зробив був тобi Амалик у дорозi, коли ви виходили з Єгипту, що спiткав тебе в дорозi, i повбивав 18

мiж тобою всiх заднiх ослаблених, коли ти був змучений та струджений, а вiн не боявся Бога. I 19

станеться, коли Господь, Бог твiй, дасть тобi мир вiд усiх ворогiв твоїх навколо в Краї, що Господь,
Бог твiй, дає тобi як спадок, щоб посiсти його, то зiтреш пам’ять Амалика з-пiд неба. Не забудь!

I станеться, коли ти ввiйдеш до того Краю, що Господь, Бог твiй, дає тобi як спадок, i посядеш 26
його, i осядеш у ньому, то вiзьмеш iз початкiв усякого плоду землi, що збереш iз Краю свого, що 2

Господь, Бог твiй, дає тобi, i покладеш їх у кiш, та й пiдеш до мiсця, яке вибере Господь, Бог твiй,
щоб там пробувало Iм’я Його. I прийдеш ти до священика, що буде тими днями, та й скажеш йо- 3

му: Засвiдчую це сьогоднi Господевi, Боговi твоєму, що я ввiйшов до Краю, що Господь заприсягнув
був батькам нашим, щоб дати нам. I вiзьме священик того коша з твоєї руки, i покладе його перед 4

жертiвником Господа, Бога твого. А ти вiдповiси та й скажеш перед лицем Господа, Бога свого: 5

Мандрiвний арамеянин був мiй батько, i вiн зiйшов до Єгипту, i часово замешкав там iз небага-
тьма людьми, та й став там народом великим, сильним та численним. I чинили нам зло єгиптяни, 6

i гнобили нас, i давали нас на роботу тяжку. I голосили ми до Господа, Бога батькiв наших. I по- 7

чув Господь голос наш, i побачив нашу бiду, i труд наш, i утиск наш. I вивiв нас Господь iз Єгипту 8

рукою сильною та раменом витягненим, i страхом великим, i ознаками та чудами. I привiв нас до 9

цього мiсця, i дав нам цей Край, Край, що тече молоком та медом. А тепер оце принiс я початок 10

плоду тiєї землi, яку Ти дав менi, Господи. I покладеш його перед лицем Господа, Бога свого, i по-
клонишся перед лицем Господа, Бога свого. I будеш радiти всiм добром, що дав тобi Господь, Бог 11

твiй, тобi та домовi твоєму, ти, i Левит, i приходько, що посеред тебе. А коли ти скiнчиш десятини- 12

ти всю десятину врожаю свого року третього, року десятини, i даси Левиту, приходьковi, сиротi та
вдовi, i будуть вони їсти в брамах твоїх i наситяться, то скажеш перед лицем Господа, Бога свого: 13

Забрав я присвячене з дому, та й дав його Левиту та приходьковi, сиротi та вдовi, за всiма Твоїми
заповiдями, що Ти наказав був менi, я не переступив котроїсь iз заповiдей Твоїх i не забув. Не їв 14

я з нього в жалобi своїй, i не брав з нього в нечистостi, i не дав з нього для померлого, я слухався
голосу Господа, Бога свого, чинив усе, як наказав Ти менi. Споглянь же з святого мешкання Сво- 15

го, iз небес, i поблагослови народ Свiй, Iзраїля, та землю, яку Ти дав нам, як присягнув був нашим
батькам, Край, що тече молоком та медом. Цього дня Господь, Бог твiй, наказує тобi виконувати 16

цi постанови та закони, а ти будеш додержувати, та будеш виконувати їх усiм серцем своїм та всi-
єю душею своєю. Ти сьогоднi засвiдчив Господевi, що Вiн буде тобi Богом, i що ти будеш ходити 17
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дорогами Його, i що будеш виконувати постанови Його, i заповiдi Його, i закони Його, i що будеш
слухатися голосу Його. А Господь сьогоднi засвiдчив тобi, що ти будеш Йому народом вибраним,18

як Вiн наказав був тобi, i що ти виконуватимеш усi заповiдi Його, i що Вiн ставить тебе найвищим19

понад усi народи, яких Господь учинив, на хвалу, i на iм’я, i на славу, i що будеш ти для Господа,
Бога свого, народом святим, як Вiн говорив вам.

I наказав Мойсей та Iзраїлевi старшi народовi, говорячи: Додержуйте всiх заповiдей, що я сьо-27
годнi наказую вам! I станеться того дня, коли ви перейдете Йордан до того Краю, що дає тобi2

Господь, Бог твiй, то поставиш собi велике камiння, i повапниш їх вапном. I понаписуєш на них3

усi слова цього Закону, коли перейдеш, щоб увiйшов ти до того Краю, що Господь, Бог твiй, дає
тобi, Край, що тече молоком та медом, як промовляв був Господь, Бог батькiв твоїх, до тебе. I ста-4

неться, коли ви перейдете Йордан, поставите те камiння, що я наказую вам сьогоднi, на горi Евал,
i повапните їх вапном. I збудуєш там жертiвника для Господа, Бога свого, жертiвника з камiн-5

ня, не пiднесеш над ними залiза. З нетесаного камiння збудуєш жертiвника Господа, Бога свого,6

i принесеш на ньому цiлопалення Господевi, Боговi своєму. I принесеш на жертву мирнi жертви, i7

будеш там їсти, i будеш тiшитися перед лицем Господа, Бога свого. I напишеш на тих камiннях усi8

слова цього Закону дуже виразно. I промовляв Мойсей та всi священики-Левити, до всього Iзра-9

їля, говорячи: Уважай та слухай, Iзраїлю, ти цього дня став народом Господа, Бога свого. I будеш10

ти слухатися Господа, Бога свого, i будеш виконувати заповiдi Його та постанови Його, що я на-
казую тобi сьогоднi. I наказав Мойсей того дня народовi, говорячи: Оцi стануть на горi Гарiзiм,11, 12

щоб благословляти народ, коли ви перейдете Йордан: Симеон, i Левiй, i Юда, i Iссахар, i Йосип, i
Венiямин. А оцi стануть для клятви на горi Евал: Рувим, Гад, i Асир, i Завулон, Дан i Нефталим.13

I вiдповiдять Левити, i скажуть до всiх Iзраїлевих мужiв сильним голосом: Проклята людина, що14, 15

зробить боввана рiзаного або литого, гидоту для Господа, чин рiзьбарських рук, i поставить таємно!
I вiдповiсть увесь народ, та й скаже: амiнь! Проклятий той, хто легковажить свого батька та свою16

матiр! А ввесь народ скаже: амiнь! Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього! Прокля-17, 18

тий, хто робить блудячим слiпого в дорозi! А ввесь народ скаже: амiнь! Проклятий, хто перекручує19

право приходька, сироти та вдови! А ввесь народ скаже: амiнь! Проклятий, хто лягає з жiнкою ба-20

тька свого, бо вiдкрив вiн подолка одежi свого батька! А ввесь народ скаже: амiнь! Проклятий,21

хто лягає з усяким скотом! А ввесь народ скаже: амiнь! Проклятий, хто лягає з сестрою своєю,22

дочкою свого батька або з дочкою своєї матерi! А ввесь народ скаже: амiнь! Проклятий, хто лягає23

з тещею своєю! А ввесь народ скаже: амiнь! Проклятий, хто вбиває свого ближнього потаємно! А24

ввесь народ скаже: амiнь! Проклятий, хто бере пiдкупа, щоб забити кого, пролляти кров неповин-25

ну! А ввесь народ скаже: амiнь! Проклятий, хто не дотримає слiв цього Закону, щоб виконувати26

їх! А ввесь народ скаже: амiнь!
I станеться, якщо дiйсно будеш ти слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати ви-28

конання всiх Його заповiдей, що я наказую тобi сьогоднi, то поставить тебе Господь, Бог твiй, най-
вищим над усi народи землi. I прийдуть на тебе всi оцi благословення, i досягнуть тебе, коли ти2

слухатимешся голосу Господа, Бога свого. Благословенний ти в мiстi, i благословенний ти на по-3

лi! Благословенний плiд утроби твоєї, i плiд твоєї землi, i плiд худоби твоєї, порiд бикiв твоїх i4

котiння отари твоєї! Благословенний твiй кiш та дiжа твоя! Благословенний ти у входi своїм, i5, 6

благословенний ти в виходi своїм! Господь учинить, що вороги твої, якi повстають на тебе, будуть7

побитi перед тобою, вони однiєю дорогою вийдуть навперейми тебе, а сiмома дорогами втiкатимуть
перед тобою. Господь накаже Своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх, та в усьому,8

чого доторкнеться рука твоя, i благословлятиме тебе в Краю, що Господь, Бог твiй, дає тобi. Го-9

сподь поставить тебе Собi за святий народ, як присягнув був тобi, коли ти будеш додержуватися
заповiдей Господа, Бога твого, i пiдеш дорогами Його. I побачать усi народи землi, що Господнє10

Iм’я кличеться на тобi, i будуть боятися тебе. I Господь дасть тобi добрий прирiст у плодi утроби11

твоєї, i в плодi худоби твоєї, i в плодi поля твого на тiй землi, що Господь заприсягнув був батькам
твоїм, щоб дати тобi. Господь вiдчинить для тебе Свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ12

для Краю твого в часi його, i щоб поблагословити всякий чин твоєї руки. I ти позичатимеш бага-
тьом народам, а сам не позичатимеш нi в кого. I вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, i13

ти будеш тiльки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповiдей Господа, Бога свого,
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що я сьогоднi наказую тобi, щоб додержувати й виконувати, i не вiдступиш вiд усiх тих слiв, що 14

я сьогоднi наказую вам, анi праворуч, анi лiворуч, щоб ходити за iншими богами й служити їм. Та 15

станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання
всiх Його заповiдей та постанов Його, що я сьогоднi наказую тобi, то прийдуть на тебе всi оцi про-
кляття, i досягнуть тебе: Проклятий ти в мiстi, i проклятий ти в полi! Проклятий кiш твiй та дiжа 16, 17

твоя! Проклятий плiд утроби твоєї та плiд твоєї землi, порiд бикiв твоїх та котiння отари твоєї! 18

Проклятий ти у входi своїм, i проклятий ти в виходi своїм! Пошле Господь на тебе прокляття, i 19, 20

замiшання, i нещастя на всякий почин твоєї руки, що ти зробиш, аж поки ти не будеш вигублений,
i аж поки ти скоро не загинеш через зло твоїх чинiв, що опустив ти Мене. Прилiпить Господь до 21

тебе моровицю, аж поки вона не вигубить тебе з-над землi, куди ти входиш посiсти її. Ударить 22

Господь тебе сухотами, i пропасницею, i запаленням, i гарячкою, i мечем, i посухою, i iржею, i во-
ни будуть гнати тебе, аж поки ти не загинеш. I стане небо твоє, що над твоєю головою, мiддю, а 23

земля, що пiд тобою, залiзом. Дасть Господь замiсть дощу Краєвi твоєму куряву, а порох iз неба 24

буде сходити на тебе, аж поки не будеш ти вигублений. Вiддасть тебе Господь на поразку твоїм 25

ворогам. Однiєю дорогою ти вийдеш навперейми його, а сiмома дорогами втiкатимеш перед ним, i
будеш розпорошений по всiх царствах землi. I буде твiй труп на їжу для всякого птаства небесно- 26

го та для худоби земної, i не буде нiкого, хто б їх пополошив. Ударить тебе Господь єгипетським 27

гнояком, гудзами, лишаями, струпами такими, що не зможеш їх вилiкувати. Ударить тебе Господь 28

божевiллям, i слiпотою, i туподумством. I будеш ти мацати в пiвдень, як мацає слiпий у темрявi, 29

i не матимеш поводження в дорогах своїх, i будеш ти по всi днi тiльки утискуваний та грабований,
та не буде кому боронити. Одружишся з жiнкою, та хто iнший лежатиме з нею. Хату збудуєш, та 30

в нiй не сидiтимеш. Засадиш виноградника, та не будеш користатися ним. Заколений буде вiл твiй 31

на очах твоїх, та їсти не будеш iз нього. Твiй осел буде заграбований перед тобою, i не вернеться до
тебе. Отара твоя вiддана буде ворогам твоїм, i не буде кому боронити тебе. Сини твої та дочки твої 32

будуть вiдданi iншому народовi, а очi твої будуть бачити й гинути за ними цiлий день, а твоя рука не
матиме сили. Плiд твоєї землi та ввесь труд твiй поїсть народ, якого ти не знав, а ти будеш тiльки 33

утискуваний та гноблений по всi днi. I ти збожеволiєш вiд того, що бачитимуть очi твої. Ударить 34, 35

тебе Господь злим гнояком на колiнах i на стегнах, вiд якого не зможеш вилiкуватися, вiд стопи
нiг твоїх i аж до черепа твого. Вiдведе Господь тебе та царя твого, якого поставиш над собою, до 36

народу, якого не знав ти та батьки твої, i ти будеш служити там iншим богам, дереву та каменевi.
I станеш ти страхiттям, поговором та посмiховищем серед усiх народiв, куди вiдведе тебе Господь. 37

Багато насiння винесеш на поле, та мало збереш, бо пожере його сарана. Позасаджуєш вино- 38, 39

градники й будеш обробляти, та не будеш пити вина й не будеш збирати, бо пожере його черва.
Будуть у тебе оливки по всiм краї твоїм, та оливою не будеш маститися, бо поспадає оливка твоя. 40

Ти породиш синiв i дочок, та не будуть для тебе вони, бо пiдуть у неволю. Усяке твоє дерево та 41, 42

плiд твоєї землi обсяде черва. Приходько, що серед тебе, пiднесеться понад тебе високо-високо, 43

а ти зiйдеш низько-низько. Вiн тобi позичатиме, а ти йому не позичатимеш, вiн стане головою, а 44

ти станеш хвостом. I прийдуть на тебе всi оцi прокляття, i будуть гнати тебе, i доженуть тебе, аж 45

поки ти будеш вигублений, бо не слухав ти голосу Господа, Бога свого, щоб виконувати заповiдi
Його та постанови Його, що Вiн наказав був тобi. I будуть вони на тобi на ознаку та на доказ, 46

та на насiннi твоєму аж навiки. За те, що не служив ти Господевi, Боговi своєму, у радостi та в 47

добрi серця, iз рясноти всього, то будеш служити вороговi своєму, якого Господь пошле на тебе, 48

у голодi, i в прагненнi, i в наготi, i в недостатку всього, а вiн дасть залiзне ярмо на твою шию, аж
поки вигубить тебе. Господь нанесе на тебе народ iздалека, з кiнця землi, так, як летить орел, на- 49

род, що мови його ти не розумiєш, народ жорстокий, що не зважатиме на старого, а для юнака 50

не буде милостивий. I вiн буде жерти плiд твоєї худоби та плiд твоєї землi, аж поки вигубить те- 51

бе, i вiн не позоставить тобi збiжжя, анi виноградного соку, анi оливи, анi породу бикiв твоїх, анi
котiння отари твоєї, аж поки вигубить тебе. I вiн буде облягати тебе в усiх твоїх брамах, аж поки 52

порозвалює по всiм твоїм краї твої мiцнi i укрiпленi мури, на якi ти надiявся, i буде гнобити тебе
в усiх твоїх брамах по всiм твоїм краї, що дав тобi Господь, Бог твiй. I будеш ти їсти плiд утроби 53

своєї, тiло синiв своїх та дочок своїх, що дав тобi Господь, Бог твiй, в облозi та в утиску, яким буде
гнобити тебе твiй ворог. Кожен найлагiднiший серед тебе й найбiльше випещений, буде око його 54

лихе на брата свого, i на жiнку лоня свого, i на решту синiв своїх, що позоставить їх ворог, щоб не 55
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дати анi одному з них тiла синiв своїх, що буде вiн їсти, бо йому не позостанеться нiчого в облозi
та в утисковi, яким буде утискати тебе твiй ворог по всiх твоїх брамах. Найлагiднiша мiж тобою56

й найбiльше випещена, що через пещення та нiжнiсть не пробувала ставити на землю стопи своєї
ноги, зле буде око її на мужа лоня свого, i на сина свого, i на дочку свою, i на послiд, що виходить57

з-помiж нiг її при породi, i на дiтей своїх, що породить, бо поїсть їх таємно через недостаток усього
в облозi та в утиску, яким буде гнобити тебе твiй ворог у брамах твоїх. Якщо ти не будеш додер-58

жувати, щоб виконувати всi слова цього Закону, написанi в цiй книзi, щоб боятися того славного й
страшного Ймення Господа, Бога твого, то Господь наведе надзвичайнi порази на тебе, та пора-59

зи на насiння твоє, порази великi та певнi, i хвороби злi та постiйнi. I наведе Вiн на тебе всякий60

єгипетський бiль, якого боявся ти, а вiн пристане до тебе. Також усяку хворобу та всяку поразу,61

що не написана в книзi цього Закону, наведе їх Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. I62

позостане вас мало, замiсть того, що були ви, щодо численности, як зорi небеснi, бо ти не слухався
голосу Господа, Бога свого. I станеться, як Господь радiв був вами, коли робив вам добро, i коли63

розмножував вас, так буде радiти Господь вами, коли вигублятиме вас та коли винищуватиме вас,
i ви будете вирванi з-над цiєї землi, куди ти входиш посiсти її. I розпорошить тебе Господь серед64

усiх народiв вiд кiнця землi й аж до кiнця землi, i ти служитимеш там iншим богам, яких не знав анi
ти, анi батьки твої, дереву та каменевi. I помiж цими народами не будеш ти спокiйний, i не буде65

мiсця спочинку для стопи твоїх нiг. I Господь дасть тобi там серце тремтяче, i ослаблення очей, i
омлiвання душi. I буде життя твоє висiти на волоску перед тобою i ти боятимешся вдень та вночi, i66

не будеш певний свого життя. Уранцi ти скажеш: О, якби вечiр!, а ввечерi скажеш: О, якби ранок!67

зо страху серця свого, що будеш боятися, та з видiння очей своїх, що будеш бачити. I верне тебе68

Господь до Єгипту на кораблях тiєю дорогою, про яку я казав тобi, що вже бiльше не побачиш її, i
там ви продаватиметеся ворогам своїм за рабiв та за невiльниць, та не буде покупця...

Оце слова заповiту, що наказав був Господь Мойсеєвi скласти з Iзраїлевими синами в моав-29
ському краї, окрiм того заповiту, що склав був iз ними на Хоривi. I скликав Мойсей усього Iзраїля2

та й сказав їм: Ви бачили все, що зробив був Господь на ваших очах в єгипетськiм краї фараоно-
вi, i всiм рабам його та всьому його краєвi, тi великi випробування, що бачили очi твої, тi великi3

ознаки та чуда, та не дав вам Господь серця, щоб пiзнати, i очей, щоб бачити, i ушей, щоб слухати,4

аж до дня цього. I провадив я вас сорок лiт пустинею, не зужилися одежi вашi на вас, а чобiт твiй5

не зужився на твоїй нозi. Не їли ви хлiба, i вина та п’янкого напою не пили ви, щоб пiзнати, що6

Я Господь, Бог ваш. А коли ви прийшли до цього мiсця, то вийшов був навперейми вас на вiйну7

Сигон, цар хешбонський, та Ог, цар башанський, i побили ми їх, i забрали ми їхнiй край, та й дали8

його на спадок Рувимовим та Гадовим та половинi племени Манасiїного. Додержуй же слiв цього9

заповiту, i виконуй їх, щоб мали ви поводження в усьому, що будете робити. Ви стоїте сьогоднi10

всi перед лицем Господа, Бога вашого: голови вашi, племена вашi, старшi вашi та урядники вашi,
усякий Iзраїлiв муж, дiти вашi, вашi жiнки та твiй приходько, що посеред таборiв твоїх вiд колiя11

дров твоїх аж до черпача твоєї води, щоб ти ввiйшов у заповiт Господа, Бога свого, та в клятву12

Його, що Господь, Бог твiй, сьогоднi складає з тобою, щоб поставити сьогоднi тебе народом для13

Себе, а Вiн буде тобi Богом, як Вiн говорив був тобi, i як присягнув був батькам твоїм, Авраамовi,
Iсаковi та Якову. I не з вами самими я складаю цього заповiта та цю клятву, але теж i з тим, хто14, 15

тут з нами сьогоднi стоїть перед лицем Господа, Бога нашого, так i з тим, хто сьогоднi не з нами тут.
Бо ви знаєте, що ми сидiли були в єгипетськiм краї, i що ми проходили серед тих народiв, якi ви16

перейшли, I ви бачили їхнi огиди та їхнiх бовванiв, дерево та камiнь, срiбло та золото, що з ними.17

Стережiться, щоб не був серед вас чоловiк або жiнка, або рiд, або плем’я, що серце його сьогоднi18

вiдвертається вiд Господа, Бога нашого, щоб пiти служити богам цих народiв, щоб не був серед вас
корiнь, що вирощує їдь та полин, щоб не було, що коли вiн почує слова цього прокляття, то по-19

благословиться в серцi своїм, говорячи: Мир буде менi, хоч i ходитиму в сваволi свого серця. Тодi
загине i напоєний, i спрагнений. Не захоче Господь простити йому, бо тодi запалиться Господнiй20

гнiв та лютiсть Його на цього чоловiка, i буде лежати на ньому все прокляття, написане в цiй книзi,
i Господь витре iм’я його з-пiд неба. I вiддiлить його Господь на зло вiд усiх Iзраїлевих племен, згi-21

дно з усiма прокляттями заповiту, написаного в цiй книзi Закону. I скаже останнє поколiння, вашi22

сини, що постануть за вами, i чужий, що прийде з далекої країни, i побачить порази цього Краю та
його хвороби, якi пошле Господь на нього: сiрка та сiль, погорiлище уся земля його, не буде вона23
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засiювана, i не пустить рослин, i не зiйде на нiй жодна трава, як по знищеннi Содому та Гомори,
Адми та Цевоїму, що поруйнував був Господь у гнiвi Своїм та в лютi Своїй. I скажуть усi тi народи: 24

Для чого Господь зробив так цьому Краєвi? Що то за горiння цього великого гнiву? I скажуть: 25

За те, що вони покинули заповiта Господа, Бога своїх батькiв, якого Вiн склав був iз ними, коли
виводив їх з єгипетського краю. I вони пiшли, i служили iншим богам, i вклонялися їм, богам, що 26

не знали їх, i що Вiн не придiлив їм. I запалився Господнiй гнiв на цей Край, щоб навести на нього 27

все прокляття, написане в цiй книзi. I вирвав їх Господь з-над цiєї землi в гнiвi, i в лютi, i в великiм 28

обуреннi, та й кинув їх до iншого краю, як цього дня. Закрите те, що є Господа, Бога нашого, а 29

вiдкрите наше та наших синiв аж навiки, щоб виконувати всi слова цього Закону.
I станеться, коли прийдуть на тебе всi цi слова, благословення та прокляття, що я дав перед 30

тобою, i ти вiзьмеш їх до свого серця серед усiх цих народiв, куди закинув тебе Господь, Бог твiй, i 2

ти навернешся до Господа, Бога свого, i будеш слухатися Його голосу в усьому, що я сьогоднi тобi
наказую, ти та сини твої, усiм своїм серцем та всiєю своєю душею, то поверне з неволi Господь, 3

Бог твiй, тебе, i змилосердиться над тобою, i знову позбирає тебе зо всiх народiв, куди розпорошив
тебе Господь, Бог твiй. Якщо буде твiй вигнанець на кiнцi неба, то й звiдти позбирає тебе Господь, 4

Бог твiй, i звiдти Вiн вiзьме тебе. I введе тебе Господь, Бог твiй, до Краю, що посiли батьки твої, 5

i ти посядеш його, i Вiн учинить добро тобi, i розмножить тебе бiльше за батькiв твоїх. I обрiже 6

Господь, Бог твiй, серце твоє та серце насiння твого, щоб ти любив Господа, Бога свого, усiм своїм
серцем та всiєю душею своєю, щоб жити тобi. I дасть Господь, Бог твiй, усi цi прокляття на ворогiв 7

твоїх, та на тих, хто ненавидить тебе, хто гнав тебе. А ти вернешся, i будеш слухатися Господнього 8

голосу, i будеш виконувати всi Його заповiдi, якi я сьогоднi наказую тобi. I зробить Господь, Бог 9

твiй, що будеш ти мати надмiр у кожному чинi своєї руки, у плодi утроби своєї, i в плодi худоби
своєї, i в плодi своєї землi на добре, бо Господь знову буде радiти тобою на добро, як радiв був
твоїми батьками, коли будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб дотримувати заповiдi 10

Його та постанови Його, написанi в цiй книзi Закону, коли навернешся до Господа, Бога свого,
усiм серцем своїм та всiєю душею своєю, бо ця заповiдь, що я сьогоднi наказую тобi, не тяжка 11

вона для тебе, i не далека вона. Не на небi вона, щоб сказати: Хто зiйде на небо для нас, та нам 12

її вiзьме i нам оголосить, а ми будемо виконувати її? I не по тiм боцi моря вона, щоб сказати: Хто 13

пiде для нас на той бiк моря, i вiзьме її нам, i оголосить її нам, а ми будемо виконувати її? Бож дуже 14

близька до тебе та рiч, вона в устах твоїх та в серцi твоїм, щоб виконувати її. Дивися: я сьогоднi 15

дав перед тобою життя та добро, i смерть та зло. Бо я сьогоднi наказую тобi любити Господа, 16

Бога свого, ходити Його дорогами, та додержувати заповiдi Його, i постанови Його, i закона Його,
щоб ти жив, i розмножився, i поблагословить тебе Господь, Бог твiй, у Краї, куди ти входиш на
наслiддя. А якщо серце твоє вiдвернеться, i не будеш ти слухатися, i даси себе звести, i станеш 17

вклонятися iншим богам, i будеш їм служити, я сьогоднi представив вам, що конче погинете ви, 18

недовго житимете на цiй землi, до якої ти переходиш Йордан, щоб увiйти туди на оволодiння її.
Сьогоднi взяв я за свiдкiв проти вас небо й землю, життя та смерть дав я перед вами, благословення 19

та прокляття. I ти вибери життя, щоб жив ти та насiння твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб 20

слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бож Вiн життя твоє, i довгота днiв твоїх, щоб сидiти
на цiй землi, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Авраамовi, Iсаковi та Якову, дати їм.

I пiшов Мойсей, i промовляв до всього Iзраїля оцi слова, та й сказав їм: Я сьогоднi вiку ста й 31, 2

двадцяти лiт. Не можу вже виходити та входити, i Господь сказав менi: Не перейдеш ти цього Йор-
дану. Господь, Бог твiй, Вiн пiде перед тобою, Вiн вигубить цi народи перед тобою, i ти заволодiєш 3

ними. Iсус перейде перед тобою, як говорив був Господь. I зробить їм Господь, як зробив був Си- 4

гоновi та Оговi, аморейським царям та їхньому краєвi, яких вигубив Вiн. I дасть їх Господь перед 5

вас, а ви зробите їм згiдно з усiєю заповiддю, що я вам наказав був. Будьте сильнi та вiдважнi, не 6

бiйтеся, не лякайтеся перед ними, бо Господь, Бог твiй, Вiн Той хто ходить з тобою, не опустить Вiн
тебе й не покине тебе. I покликав Мойсей Iсуса, та й до нього сказав на очах усього Iзраїля: Будь 7

сильний та вiдважний, бо ти ввiйдеш з цим народом до того Краю, якого Господь заприсягнув їхнiм
батькам, щоб їм дати, i ти даси їм його на спадок. А Господь, Вiн Той, що пiде перед тобою, не опу- 8

стить тебе й не покине тебе, не бiйся й не лякайся. I написав Мойсей цього Закона, та й дав його 9

до священикiв, Левiєвих синiв, що носять ковчега Господнього заповiту, та до всiх Iзраїлевих стар-
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ших. I наказав їм Мойсей, говорячи: У кiнцi семи лiт, окресленого часу року вiдпущення, у свято10

Кучок, коли прийде ввесь Iзраїль з’явитися перед лицем Господа, Бога свого, у мiсцi, яке вибере11

Вiн, будеш читати цього Закона перед усiм Iзраїлем до їхнiх ушей. Збери той народ, чоловiкiв, i12

жiнок, i дiтей, i приходька свого, що в твоїх брамах, щоб вони чули й щоб навчалися, i боялися
Господа, Бога вашого, i додержували виконувати всi слова цього Закону. А їхнi сини, що не знали,13

будуть чути та навчатися боятися Господа, Бога вашого, по всi днi, що ви житимете на цiй землi, ку-
ди ви переходите Йордан, щоб посiсти її. I сказав Господь до Мойсея: Оце наблизилися днi твої до14

смерти. Поклич Iсуса, i станьте в скинiї заповiту, а Я йому накажу. I пiшов Мойсей та Iсус, i стали в
скинiї заповiту. I появився Господь у скинiї в стовпi хмари, i став той стовп хмари бiля скинiйного15

входу. I сказав Господь до Мойсея: Ось ти спочинеш з батьками своїми, а цей народ устане та й16

буде блудодiяти з богами того чужого Краю, куди вiн увiходить, щоб бути в серединi його, i покине
Мене, i зламає заповiта Мого, що склав був Я з ним. I того дня запалиться Мiй гнiв на нього, i17

Я покину їх, i сховаю Своє лице вiд них, а вiн буде знищений, i знайдуть його численнi нещастя та
утиски. I скаже вiн того дня: Хiба не через те, що нема в мене мого Бога, знайшли мене цi нещастя?
А Я того дня конче сховаю лице Своє через усе те зло, що зробив вiн, бо звернувся до iнших богiв.18

А тепер запишiть собi оцю пiсню, i навчи її Iзраїлевих синiв. Вклади її в їхнi уста, щоб була менi ця19

пiсня за свiдка на Iзраїлевих синiв. Коли Я введу його до тiєї землi, яку присягнув його батькам,20

що тече молоком та медом, i вiн буде їсти й насититься, i потовстiє, i звернеться до iнших богiв, i бу-
дуть служити їм, а Мене кинуть з образою, i зламає вiн заповiта Мого, то станеться, коли знайдуть21

його численнi нещастя та утиски, що пiсня ця стане проти нього за свiдка, бо вона не забудеться з
уст насiння його. Бо Я знаю наставлення серця його, що вiн чинить сьогоднi, перше нiж введу його
до того Краю, що Я присягнув. I написав Мойсей ту пiсню того дня, i навчив її Iзраїлевих синiв. I22, 23

наказав вiн Iсусовi, Навиновому синовi, та й сказав: Будь сильний та вiдважний, бо ти впровадиш
Iзраїлевих синiв до того Краю, що Я присягнув їм, а Я буду з тобою. I сталося, як Мойсей скiн-24

чив писати слова цього Закону до книги аж до кiнця їх, то Мойсей наказав Левитам, що носять25

ковчега Господнього заповiту, говорячи: Вiзьмiть книгу цього Закону, i покладiть її збоку ковчега26

заповiту Господа, Бога вашого, i вона буде там на тебе за свiдка. Бо я знаю неслухнянiсть твою та27

тверду твою шию. Бо ще сьогоднi, коли я живу з вами, ви були неслухнянi Господевi, а тим бiльш
будете по смертi моїй! Зберiть до мене всiх старших ваших племен та урядникiв ваших, а я буду28

промовляти до їхнiх ушей цi слова, i покличу небо й землю на свiдчення проти них. Бо я знаю, що29

по смертi моїй, псуючися, зiпсуєтеся ви, i вiдхилитесь з тiєї дороги, яку я наказав вам, i в кiнцi днiв
спiткає вас нещастя, коли будете робити зло в Господнiх очах, щоб гнiвити Його чином своїх рук.
I промовляв Мойсей до ушей всiєї Iзраїлевої громади слова оцiєї пiснi аж до закiнчення їх:30

Слухай, небо, а я говоритиму, i хай почує земля мову уст моїх! Нехай ллється наука моя, мов32, 2

той дощ, хай тече, як роса, моя мова, як краплi дощу на траву, та як злива на зелень. Як буду я3

кликати Ймення Господнє, то славу вiддайте ви нашому Боговi! Вiн Скеля, а дiло Його досконале,4

всi бо дороги Його справедливi, Бог вiрний, i кривди немає в Ньому, справедливий i праведний Вiн.
Зiпсулись вони, не Його то сини, поколiння невiрне й покручене. Чи тим вiддасте Господевi, народе5, 6

нiкчемний й немудрий? Чи ж не Вiн Батько твiй, твiй Творець? Вiн тебе вчинив, i Вiн мiцно поставив
тебе. Пам’ятай про днi давнi, розважайте про роки усiх поколiнь, запитай свого батька, i покаже7

тобi твоїх тих старших, а вони тобi скажуть. Як Всевишнiй народам спадок давав, коли Вiн роздi-8

ляв синiв людських, Вiн поставив границi народам за числом Iзраїлевих синiв. Бо частка Господня9

народ Його, Якiв вiдмiряний удiл спадщини Його. Знайшов Вiн його на пустиннiй землi та в степу10

завивання пустельних гiєн, та й його оточив, уважав Вiн за ним, зберiгав Вiн його, як зiницю оту
свого ока. Як гнiздо своє будить орел, як ширяє вiн понад своїми малятами, крила свої простягає,11

бере їх, та носить їх вiн на раменi крилатiм своїм, так Господь Сам провадив його, а бога чужого12

при нiм не було. Вiн його садовив на висотах землi, i вiн їв польовi врожаї, Вiн медом iз скелi його13

годував, i оливою з скельного кременя, маслом з худоби великої та молоком вiд худоби дрiбної,14

разом iз лоєм ягнят та баранiв з Башану й козлiв, разом з такою пшеницею, як лiй на нирках, i кров
виноградної ягоди пив ти вином. I потовстiв Єшурун та й брикатися став. I ти потовстiв, погрубiв,15

став гладкий. I покинув вiн Бога, що його створив, i Скелю спасiння свого злегковажив. Чужими16

богами Його роздражнили, Його розгнiвили своїми гидотами. Вони демонам жертви складали, не17
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Богу, складали богам, що не вiдали їх, новим, що недавно прийшли, не лякалися їх батьки вашi!
Забуваєш ти Скелю, Яка породила тебе, i забуваєш ти Бога, що тебе народив. I побачив Господь, 18, 19

та й зненавидiв їх, через гнiв на синiв Своїх i на дочок Своїх, та й сказав: Лице Я Своє заховаю вiд 20

них, побачу, який їх кiнець, бо вони поколiння розбещене, дiти, що в них нема вiри. Роздражнили 21

Мене вони тим, хто не Бог, Мене розгнiвили своїми марнотами, тому роздражню Я їх тим, хто не
народ, нерозумним народом розгнiваю їх. Бо був загорiвся огонь Мого гнiву, i палився вiн аж до 22

шеолу найглибшого, i вiн землю поїв та її врожай, i спалив був пiдвалини гiр. Я на них нагромаджу 23

нещастя, зуживу Свої стрiли на них. Будуть виснаженi вони голодом, i поїдженi будуть огнем та 24

заразою лютою, i зуба звiрини нашлю Я на них, з отрутою плазунiв по землi. Надворi забивати- 25

ме меч, а в кiмнатах страхiття, як юнака, так i дiвчину, грудне немовля з чоловiком посивiлим. Я 26

сказав: Повигублюю їх, вiдiрву вiд людей їхню пам’ять, та це Я вiдклав з-за ворожого гнiву, щоб 27

противники їх не згордилися, щоб вони не сказали: Пiднеслася наша рука, i не Господь учинив усе
це. Бо вони люд безрадний, i нема в них розумування. Коли б були мудрi вони, зрозумiли б оце, 28, 29

розсудили б були про кiнець свiй. Як може один гнати тисячу, а два проганять десять тисяч, коли 30

то не те, що їх продала їхня Скеля, i Господь видав їх? Не така бо їх скеля, як наша та Скеля, хай 31

судять самi вороги. Бо їх виноград з винограду содомського та з пiль тих гоморських, виннi ягоди 32

їхнi отруйнi то ягоди, вони грона гiркоти для них, вино їхнє змiїна отрута i гадюча погибельна їдь! 33

Чи замкнене в Мене не це, у скарбницях Моїх запечатане? Моя пiмста й вiдплата на час, коли 34, 35

їхня нога посковзнеться, бо близький день погибелi їх, поспiшає майбутнє для них. Бо розсудить 36

Господь Свiй народ, i змилосердиться Вiн над Своїми рабами, як побачить, що їхня рука ослабiла,
i нема нi невiльного, анi вiльного. I Вiн скаже тодi: Де їх боги, де скеля, що в нiй поховались вони, 37

що їли вони лiй кривавих їх жертов, пили вино жертов їх литих? Нехай встануть i вам допоможуть, 38

i хай будуть покровом для вас. Побачте тепер, що Я Я є Той, i Бога немає крiм Мене. Побиваю й 39

оживлюю Я, i не врятує нiхто вiд Моєї руки. Бо до неба пiдношу Я руку Свою та й кажу: Я навiки 40

Живий! Поправдi кажу вам: Я вiстря Свого меча нагострю, i рука Моя схопиться суду, тодi вiдiм- 41

щу Я Своїм ворогам, i Своїм ненависникам Я вiдплачу. Я стрiли Свої понапоюю кров’ю, а Мiй меч 42

поїдатиме м’ясо, кров’ю забитого й бранця, головами кучматими ворога. Радiйте, погани, з наро- 43

дом Його, бо Вiн вiдiмститься за кров Своїх всiх рабiв, i пiмсту поверне Своїм ворогам, i викупить
землю Свою, Свiй народ. I прийшов Мойсей, i промовляв всi слова цiєї пiснi до ушей народу, вiн 44

та Iсус, син Навинiв. А коли Мойсей скiнчив промовляти всi цi слова до всього Iзраїля, то сказав 45, 46

вiн до них: Приложiть свої серця до всiх тих слiв, якi я сьогоднi чинив свiдками проти вас, що ви
накажете їх своїм синам, щоб додержували виконувати всi слова цього Закону. Бо це для вас не 47

слово порожнє, воно життя ваше, i цим словом ви продовжите днi на цiй землi, куди ви переходите
Йордан, щоб посiсти її. I Господь промовляв до Мойсея того самого дня, говорячи: Вийди на ту 48, 49

гору Аварiм, на гору Нево, що в моавському краї, що навпроти Єрихону, i побач ханаанський Край,
що Я даю Iзраїлевим синам на володiння. I вмри на горi, куди ти вийдеш, i долучися до своєї рiднi, 50

як помер був твiй брат Аарон на Гор-горi, i долучився до своєї рiднi, за те, що ви спроневiрилися 51

були Менi серед Iзраїлевих синiв при водi Мерiви в Кадешу на пустинi Цiн, за те, що ви не освя-
тили Мене серед Iзраїлевих синiв. Бо знавпроти побачиш ти той Край, та не ввiйдеш туди, до того 52

Краю, що Я даю Iзраїлевим синам.
А оце благословення, яким поблагословив Iзраїлевих синiв Мойсей, чоловiк Божий, перед сво- 33

єю смертю, та й сказав: Господь вiд Сiнаю прибув, i зiйшов вiд Сеїру до них, появився у свiтлi 2

з Парану гори, i прийшов iз Мерiви Кадешу. По правицi Його огонь Закону для них. Теж наро- 3

ди Вiн любить. Всi святiї його у руцi Твоїй, i вони припадають до нiг Твоїх, слухають мови Твоєї.
Дав Мойсей нам Закона, спадщину зборовi Якова. I був Вiн царем в Єшурунi, як народнiї голови 4, 5

разом збирались, племена Iзраїлевi. Рувим хай живе, i нехай не помре, i число люду його нехай 6

буде велике. А це про Юду. I вiн сказав: Почуй, Господи, голосу Юди, i до народу його Ти впро- 7

вадиш його. Йому воюватимуть руки його, а Ти будеш помiч йому на його ворогiв. А про Левiя 8

сказав: Твiй туммiм i твiй урiм для чоловiка святого Твого, що його Ти був випробував у Массi, що
суперечку з ним мав над водою Мерiви, що каже про батька свого та про матiр свою: Не бачив 9

тебе, що братiв своїх не пiзнає, i не знає синiв своїх, бо додержують слова Твого, i вони заповiту
Твого стережуть. Навчають вони про права Твої Якова, а про Закона Твойого Iзраїля, приносять 10
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кадило Тобi та на жертiвник Твiй цiлопалення. Поблагослови його силу, о Господи, а чин його рук11

уподобай Собi. Поламай стегна тим, що стають проти нього, та ненависть мають на нього, щоб
бiльш не повстали вони! Про Венiямина сказав: Вiн Господнiй улюбленець, перебуває безпечно12

при Ньому, а Вiн окриває його цiлий день i в раменах Його спочиває. А про Йосипа вiн сказав:13

Благословенний вiд Господа Край Його дарами з неба, з роси та з безоднi, що долi лежить, i з дару14

врожаїв вiд сонця, i з дару рослини вiд мiсяцiв, i з верхiв’я гiр сходу, i з дару вiдвiчних пагiркiв,15

i з дару землi та її повноти. А милiсть Того, що в терновiм кущi пробував, нехай прийде на голову16

Йосипа та на тiм’я вирiзненого мiж братами своїми. Величнiсть його як вола його перворiдного,17

а роги його роги буйвола, ними буде колоти народи всi разом, аж до кiнцiв землi, а вони мiрiяди
Єфремовi, а вони Манасiїнi тисячi. А про Завулона сказав: Радiй, Завулоне, як будеш виходити,18

i ти, Iссахаре, у наметах своїх! Вони кличуть народи на гори, приносять там праведнi жертви, бо19

будуть вони споживати достаток морський та скарби, заритi в пiску. А про Гада сказав: Благо-20

словенний, хто Гада розширює! Вiн лiг, як левиця, i жере рам’я й череп. Забезпечив вiн частку21

для себе, бо там частка прихована вiд Праводавця, i прийшов iз головами народу, виконав правду
Господню i Його постанови з Iзраїлем. А на Дана сказав: Дан левiв левчук, що з Башану виска-22

кує. А на Нефталима сказав: Нефталим ситий милiстю, i повен Господнього благословення, захiд23

та пiвдень посядь! А про Асира сказав: Асир благословенний найбiльше з синiв, уподобаний се-24

ред братiв своїх, i в оливу вмочає вiн ногу свою. Залiзо та мiдь то запора твоя, а сила твоя як усi25

твої днi. Немає такого, як Бог, Єшуруне, що їде по небу на помiч тобi, а Своєю величнiстю їде26

на хмарах. Покрова твоя Бог Предвiчний i ти в вiчних раменах Його. I вигнав Вiн ворога перед27

тобою, i сказав: Повинищуй його! I перебуває Iзраїль безпечно, самотно, вiн Яковове джерело в28

Краї збiжжя й вина, а небо його сипле краплями росу. Ти блаженний, Iзраїлю! Який iнший народ,29

якого спасає Господь, як тебе? Вiн Щит допомоги твоєї, i Меч Вiн твоєї величности. I будуть твої
вороги при тобi упокорюватись, а ти по висотах їх будеш ступати.

I вийшов Мойсей iз моавських степiв на гору Нево, на верхiв’я Пiсгi, що навпроти Єрихону, а34
Господь дав йому побачити ввесь Край: Гiлеад аж до Дану, i ввесь Нефталим, i край Єфрема та2

Манасiї, i ввесь край Юди аж до Останнього моря, i пiвдень, i рiвнину долини Єрихону, пальмово-3

го мiста аж до Цоару. I сказав Господь до нього: Оце той Край, що Я присягнув Авраамовi, Iсаковi4

та Якову, говорячи: Насiнню твоєму Я дам його. Я вчинив, що ти бачиш його власними очима, та
туди не перейдеш. I впокоївся там Мойсей, Господнiй раб, у моавському краї на приказ Господа.5

I похований вiн у долинi в моавському краї навпроти Бет-Пеору, i нiхто не знає гробу його аж до6

цього дня. А Мойсей був вiку ста й двадцяти лiт, коли вiн помер, та не затемнилось око його, i7

вологiсть його не зменшилась. I оплакували Мойсея Iзраїлевi сини в моавських степах тридцять8

день, та й покiнчилися днi оплакування жалоби за Мойсеєм. А Iсус, син Навинiв, був повний духа9

мудрости, бо Мойсей поклав свої руки на нього. I слухали його Iзраїлевi сини, i робили, як Го-
сподь наказав був Мойсеєвi. I не появився вже в Iзраїлi пророк, як Мойсей, що знав його Господь10

обличчя-в-обличчя, щодо всiх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в єгипетськiм краї11

фараоновi й усiм рабам його та всьому його краєвi, i щодо всiєї тiєї сильної руки, i щодо всього12

того страху великого, що Мойсей чинив на очах усього Iзраїля.



КНИГА IСУСА НАВИНА
(КНИГА ЄГОШУЇ)

I
сталося по смертi Мойсея, раба Божого, i сказав Господь до Iсуса, сина Навинового, Мойсе- 1
євого слуги, говорячи: Мойсей, раб Мiй, помер. А тепер уставай, перейди цей Йордан ти та 2

ввесь народ цей до того Краю, що Я даю їм, Iзраїлевим синам. Кожне мiсце, що стопа ноги 3

вашої ступить на ньому, Я дав вам, як Я говорив був Мойсеєвi. Вiд пустинi й цього Ливану 4

й аж до Великої Рiчки, рiчки Ефрату, увесь край хiттеян, i аж до Великого моря на захiд буде ва-
ша границя. Не встоїть нiхто перед тобою по всi днi життя твого. Як був Я з Мойсеєм, так буду 5

з тобою, не залишу тебе й не покину тебе. Будь сильний та вiдважний, бо ти зробиш, що народ 6

цей посяде той Край, що Я присягнув був їхнiм батькам дати їм. Тiльки будь дуже сильний та 7

вiдважний, щоб додержувати чинити за всiм тим Законом, що наказав був тобi Мойсей, Мiй раб,
не вiдхилишся вiд нього нi праворуч, нi лiворуч, щоб щастило тобi в усьому, де ти будеш ходити.
Нехай книга цього Закону не вiдiйде вiд твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночi, 8

щоб додержувати чинити все, що написано в нiй, бо тодi зробиш щасливими дороги свої, i тодi буде
щастити тобi. Чи ж не наказав Я тобi: будь сильний та вiдважний? Не бiйся й не лякайся, бо з 9

тобою Господь, Бог твiй, у всьому, де ти будеш ходити. I наказав Iсус урядникам народу, говорячи: 10

Перейдiть посеред табору, i накажiть народовi, говорячи: Приготуйте собi поживу на дорогу, бо по 11

трьох днях ви переходите цей Йордан, щоб увiйти посiсти той Край, що Господь, Бог ваш, дає вам
його на спадщину. А Рувимовому й Гадовому та половинi племени Манасiїного Iсус сказав, го- 12

ворячи: Пам’ятайте те слово, що вам наказав був Мойсей, раб Господнiй, говорячи: Господь, Бог 13

ваш, що вiдпочинок дає вам, дав вам цей Край. Вашi жiнки, дiти вашi та ваша худоба зостануться 14

в Краї, що дав вам Мойсей по той бiк Йордану, а ви перейдете озброєнi перед вашими братами, усi
сильнi вiйськовi, i допоможете їм, аж поки Господь не дасть вiдпочинку вашим братам, як вам, i 15

посядуть i вони той Край, що Господь, Бог ваш, дає їм. I ви вернетеся до Краю вашого спадку, i
посядете його, що дав вам Мойсей, раб Господнiй, по той бiк Йордану на схiд сонця. А вони вiд- 16

повiли Iсусовi, говорячи: Усе, що накажеш нам, ми зробимо, i до всього, куди пошлеш нас, пiдемо.
Усе так, як слухалися ми Мойсея, так будемо слухатися тебе, тiльки нехай буде Господь, Бог твiй, 17

з тобою, як був Вiн iз Мойсеєм. Кожен, хто буде неслухняний наказам твоїм, i не буде слухатися 18

слiв твоїх щодо всього, що накажеш йому, нехай буде вбитий. Тiльки будь сильний та вiдважний!
I послав Iсус, син Навинiв, iз Ситтiму двох таємних вивiдувачiв, говорячи: Iдiть, розгляньте цей 2

Край та Єрихон. I вони пiшли, i ввiйшли до дому однiєї блудницi, а iм’я їй Рахав. I переночували
вони там. I було донесено єрихонському царевi, говорячи: Ось цiєї ночi прийшли сюди якiсь люди 2

з Iзраїлевих синiв, щоб вивiдати цей Край. I послав єрихонський цар до Рахави, говорячи: Виведи 3

тих людей, що до тебе прийшли, що ввiйшли до твого дому, бо вони прийшли, щоб вивiдати ввесь
цей Край. А та жiнка взяла двох тих людей, та й сховала їх. I сказала: Так, приходили були до 4

мене тi люди, та я не знала, звiдки вони. А коли замикалася брама зо смерком, то тi люди вийшли. 5

Не знаю, куди тi люди пiшли. Швидко женiться за ними, то ви доженете їх. А вона вiдвела їх на 6

дах, та й сховала їх у жмутах льону, що були зложенi в неї на даху. А тi люди погналися за ними 7

йорданською дорогою аж до бродiв; а браму замкнули, як тiльки вийшла погоня за ними. I поки 8

вони лягли спати, то вона ввiйшла до них на дах, i сказала до тих людей: Я знаю, що Господь 9

дав вам цей Край, i що жах перед вами напав на нас, i що всi мешканцi цього Краю умлiвають зо
страху перед вами. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли 10

ви виходили з Єгипту, i що зробили ви обом аморейським царям, що по той бiк Йордану, Сигоновi
та Оговi, яких ви вчинили закляттям. I чули ми це, i зомлiло наше серце, i не стало вже духу в 11

людини зо страху перед вами, бо Господь, Бог ваш, Вiн Бог на небесах угорi й на землi долi! А 12

тепер присягнiть менi Господом, що як я вчинила з вами милiсть, так зробите й ви милiсть з домом
батька мого, i дасте менi правдивого знака. I зоставите при життi батька мого, i матiр мою, i братiв 13

моїх, i сестер моїх, i все, що їхнє, i врятуєте наше життя вiд смерти. I сказали їй тi люди: Душа наша 14

за вас нехай вiддана буде на смерть, якщо ви не вiдкриєте цiєї нашої справи. I буде, коли Господь
передаватиме нам оцей Край, то ми вчинимо тобi милiсть та правду. I вона спустила їх шнуром 15
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через вiкно, бо дiм її був у стiнi мiського муру, i в мурi вона жила. I сказала вона їм: Iдiть на гору,16

щоб не спiткала вас погоня. I ховайтеся там три днi, аж поки не вернеться погоня, а потому пiдете
своєю дорогою. I сказали до неї тi люди: Ми будемо чистi вiд цiєї присяги тобi, що ти заприсягла17

нас, якщо ти не вчиниш так. Оце, як ми будемо входити до Краю, то ти прив’яжеш шнурка з цiєї18

нитки червенi в вiкнi, що ти ним нас спустила. А батька свого, i матiр свою, i братiв своїх, i ввесь
дiм свого батька збереш до себе до дому. I буде, усi, хто вийде з дверей твого дому назовнi, кров19

його на головi його, а ми чистi. А всi, хто буде в домi з тобою, кров його на головi нашiй, якщо наша
рука буде на ньому. А коли ти вiдкриєш цю нашу справу, то ми будемо чистi вiд присяги тобi, якою20

ти заприсягла нас. А вона сказала: Як ви сказали, нехай буде воно так. I вiдпустила їх, а вони21

пiшли. I вона прив’язала в вiкнi червоного суканого шнурка. I вони пiшли, i вийшли на гору, та й22

сидiли там три днi, аж поки вернулася погоня. I шукала погоня по всiй дорозi, та не знайшла їх. I23

повернулися тi два мужi, i зiйшли з гори, i перейшли Йордан, i прийшли до Iсуса, сина Навинового,
та й розповiли йому все, що їх спiткало. I сказали вони до Iсуса: Справдi Господь дав у нашу руку24

всю цю землю, а всi мешканцi цього Краю омлiли зо страху перед нами.
I встав Iсус рано вранцi, i вони рушили з Ситтiму, та й прийшли аж до Йордану вiн та всi Iзра-3

їлевi сини. I переночували вони там перше, нiж перейшли. I сталося по трьох днях, i перейшли2

урядники мiж табором, i наказали народовi, говорячи: Коли ви побачите ковчега заповiту Госпо-3

да, Бога вашого, та священикiв-Левитiв, що несуть його, то ви рушите з вашого мiсця, i пiдете за
ним. Тiльки вiддаль мiж вами та мiж ним буде мiрою коло двох тисяч лiктiв. Не наближайтеся до4

нього, щоб ви знали ту дорогу, якою пiдете, бо ви не ходили цiєю дорогою анi вчора, анi позавчора.
I сказав Iсус до народу: Освятiться, бо Господь узавтра чинитиме чуда помiж вами. I сказав Iсус5, 6

до священикiв, говорячи: Понесiть ковчега заповiту, i перейдiть Йордан перед народом. I понесли
вони ковчега заповiту, i пiшли перед народом. I сказав Господь до Iсуса: Цього дня розпiчну Я7

звеличувати тебе на очах усього Iзраїля, який буде бачити, що як був Я з Мойсеєм, так буду з то-
бою. А ти накажеш священикам, що носять ковчега заповiту, говорячи: Коли ви ввiйдете до краю8

води Йордану, станете в Йорданi. I сказав Iсус до Iзраїлевих синiв: Пiдiйдiть сюди, i послухайте9

слiв Господа, Бога вашого. I Iсус сказав: По цьому пiзнаєте, що Бог Живий помiж вами, i кон-10

че Вiн вижене перед вами ханаанеянина, i хiттеянина, i хiввеянина, i перiззеянина, i гiргашеянина,
i євусеянина. Оце ковчег заповiту Владики всiєї землi переходить перед вами через Йордан. А11, 12

тепер вiзьмiть собi дванадцять мужiв з Iзраїлевих племен, по одному мужевi на плем’я. I стане-13

ться, коли спиняться стопи нiг священикiв, що носять ковчега Господа, Владики всiєї землi, у водi
Йордану, буде спинена вода, що тече зверху, i стане одним валом. I сталося, коли рушив народ14

зо своїх наметiв, щоб перейти Йордан, а священики, що несли ковчега заповiту перед народом, i15

коли носiї ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священикiв, що несли ковчега, занурилися в воду
скраю, а Йордан був повний по всi береги свої всi днi жнив, то спинилась вода, що зверху текла,16

стала одним валом, дуже далеко вiд мiста Адама, що збоку Цортану, а та, що текла до степу, до Со-
лоного моря, стекла зовсiм, i була вiддiлена, а народ перейшов навпроти Єрихону. А священики,17

що несли ковчега заповiту Господнього, стали мiцно на сухому посерединi Йордану, i ввесь Iзраїль
переходив по сухому, аж поки не скiнчив переходити Йордан увесь народ.

I сталося, як увесь народ закiнчив переходити Йордан, то сказав Господь до Iсуса, говорячи:4
Вiзьмiть собi з народу дванадцять мужiв, по одному мужевi з племени. I накажете їм, говорячи:2, 3

Винесiть звiдси, iз середини Йордану, iз мiсця, де мiцно стояли ноги священикiв, дванадцять ка-
менiв, i перенесете їх iз собою, i покладете їх на нiчлiгу, що в ньому будете ночувати цiєї ночi. I4

покликав Iсус тих дванадцятьох мужiв, що настановив з Iзраїлевих синiв, по одному мужевi з пле-
мени, та й сказав їм Iсус: Пiдiть перед ковчегом Господа, Бога вашого, до середини Йордану, i5

пiдiймiть собi кожен на плече своє одного каменя за числом племен Iзраїлевих синiв, щоб то було6

знаком мiж вами, коли взавтра запитають вашi сини, говорячи: Що це в вас за камiння? то скаже-7

те їм, що була вiддiлена йорданська вода перед ковчегом Господнього заповiту, коли вiн переходив
в Йорданi, була вiддiлена йорданська вода. I будуть тi камiння за пам’ятку для Iзраїлевих синiв аж
навiки. I зробили Iзраїлевi сини так, як наказав Iсус, i понесли вони дванадцять каменiв iз сере-8

дини Йордану, як говорив Господь до Iсуса, за числом племен Iзраїлевих синiв. I перенесли їх iз
собою до нiчлiгу, та й поклали їх там. А iнших дванадцять каменiв поставив Iсус в серединi Йор-9
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дану на мiсцi, де стояли ноги священикiв, що несли ковчега заповiту, i вони там аж до дня цього.
А священики, що несли ковчега, стояли в серединi Йордану аж до закiнчення всього, що Господь 10

наказав був Iсусовi сказати народовi, згiдно з усiм тим, що наказав був Мойсей Iсусовi. А народ
квапився i переходив. I сталося, як увесь народ скiнчив переходити, то перейшов Господнiй ковчег 11

та священики перед народом. I перейшли Рувимовi сини й сини Гадовi та половина племени Ма- 12

насiїного, озброєнi до бою, перед Iзраїлевими синами, як Мойсей говорив був до них. Коло сорока 13

тисяч озброєних воякiв перейшли перед Господнiм лицем на вiйну до єрихонських степiв. Того дня 14

звеличив Господь Iсуса на очах усього Iзраїля, i стали боятися його, як боялися Мойсея по всi днi
його життя. I сказав Господь до Iсуса, говорячи: Накажи священикам, що носять ковчега запо- 15, 16

вiту, i нехай вони вийдуть з Йордану. I наказав Iсус священикам, говорячи: Вийдiть з Йордану! I 17, 18

сталося, коли священики, що несли ковчега Господнього заповiту, вийшли з середини Йордану, а
стопи нiг священикiв вiдiрвалися вiд нього, щоб стати на сухому, то вода Йордану вернулася на
своє мiсце, i пiшла, як учора-позавчора, по всiх його берегах. А народ вийшов iз Йордану деся- 19

того дня першого мiсяця, та й таборував у Гiлгалi, на схiдньому боцi Єрихону. А дванадцять тих 20

каменiв, що взяли з Йордану, Iсус поставив у Гiлгалi. I сказав вiн до Iзраїлевих синiв, говорячи: 21

Коли взавтра запитають вас вашi сини своїх батькiв, говорячи: Що це за камiння? то познайомте 22

ваших синiв, говорячи: По сухому перейшов був Iзраїль цей Йордан, бо Господь, Бог ваш, вису- 23

шив воду Йордану перед вами, аж поки ви не перейшли, як зробив був Господь, Бог ваш, морю
Червоному, яке Вiн висушив перед нами, аж поки ми не перейшли, щоб усi народи землi пiзнали 24

руку Господню, що сильна вона, щоб боялися ви Господа, Бога вашого, по всi днi.
I сталося, як усi аморейськi царi, що по той бiк Йордану на захiд, i всi ханаанськi царi, що над 5

морем, почули, що Господь висушив був воду Йордану перед Iзраїлевими синами, аж поки вони пе-
рейшли, то зомлiло їхнє серце, i не було вже в них духу зо страху перед Iзраїлевими синами. Того 2

часу сказав Господь до Iсуса: Нароби собi камiнних ножiв, i пообрiзуй Iзраїлевих синiв знову, дру-
гий раз. I наробив собi Iсус камiнних ножiв, та й пообрiзував Iзраїлевих синiв при Гiв’ат-Гааралотi. 3

А оце та причина, чому Iсус пообрiзував: увесь народ, що вийшов був iз Єгипту, чоловiчої статi, усi 4

вояки, повмирали в пустинi в дорозi, коли вийшли з Єгипту. Бо був обрiзаний увесь народ, що 5

виходив, а всього народу, що народився в пустинi в дорозi по виходi з Єгипту, не обрiзували. Бо 6

сорок лiт ходили Iзраїлевi сини в пустинi, аж поки не вигинув увесь той народ, тi вояки, що вийшли
були з Єгипту, що не слухалися Господнього голосу, що Господь заприсягнув був їм не показати їм
того Краю, що Господь заприсягнув був їхнiм батькам дати їм Край, який тече молоком та медом.
А їхнiх синiв поставив замiсть них. Їх пообрiзував Iсус, бо вони були необрiзанi, бо їх не обрiзували 7

в дорозi. I сталося, як увесь народ закiнчив обрiзуватися, то вони осiли в таборi на своїх мiсцях 8

аж до видужання. I сказав Господь до Iсуса: Сьогоднi Я зняв з вас єгипетську ганьбу. I назвав те 9

мiсце iм’ям: Гiлгал, i так є аж до цього дня. I таборували Iзраїлевi сини в Гiлгалi, i справили Па- 10

сху ввечорi чотирнадцятого дня мiсяця на єрихонських степах. А назавтра по Пасцi їли вони того 11

самого дня з урожаю того Краю, опрiсноки та пражене. I перестала падати манна з другого дня, 12

як вони їли з урожаю того Краю, i вже бiльш не було Iзраїлевим синам манни, i їли вони того року
з урожаю ханаанського Краю. I сталося, коли Iсус був при Єрихонi, то звiв очi свої та й побачив, 13

аж ось стоїть навпроти нього чоловiк, а витягнений його меч у руцi його. I пiдiйшов Iсус до нього, та
й сказав йому: Чи ти наш, чи наших ворогiв? А той вiдказав: Нi, бо я вождь Господнього вiйська, 14

тепер я прийшов. I впав Iсус на обличчя своє до землi, i вклонився, та й сказав йому: Що говорить
мiй пан своєму рабовi? I сказав вождь Господнього вiйська до Iсуса: Скинь взуття своє з своїх нiг, 15

бо це мiсце, на якому стоїш ти, святе воно! I зробив Iсус так.
А Єрихон замкнувся, i був замкнений зо страху перед Iзраїлевими синами, нiхто не виходив i не 6

входив. I сказав Господь до Iсуса: Ось, Я дав у твою руку Єрихон та царя його, сильних воякiв. 2

I обiйдете навколо це мiсто, всi вояки, обхiд навколо мiста один раз. Так зробиш шiсть день. А 3, 4

сiм священикiв будуть нести сiм сурем iз баранячих рогiв перед ковчегом. А сьомого дня обiйдете
навколо те мiсто сiм раз, а священики засурмлять у роги. I станеться, коли засурмить баранячий 5

рiг, коли ви почуєте голос тiєї сурми, а ввесь народ крикне гучним криком, то мур цього мiста впаде
на своєму мiсцi, а народ увiйде кожен перед себе. I покликав Iсус, син Навинiв, священикiв, та й 6

сказав до них: Несiть ковчега заповiту, а сiм священикiв будуть нести сiм сурем iз баранячих рогiв
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перед Господнiм ковчегом. А до народу сказав: Пiдiть, обiйдiть навколо це мiсто, а озброєний7

пiде перед Господнiм ковчегом. I сталося, як Iсус сказав це народовi, то сiм священикiв, що несли8

сiм сурем iз баранячих рогiв, iшли та сурмили в цi сурми, а ковчег Господнього заповiту йшов за
ними. А озброєнi йшли перед священиками, що сурмили в роги, а вiйсько заднє йшло за ковчегом.9

I все сурмили в сурми. А народовi Iсус наказав, говорячи: Не будете кричати, i не дасте почути10

вашого голосу, i не вийде слово з ваших уст аж до дня, коли я скажу вам: Закричiть! I ви закричите.
I Господнiй ковчег пiшов навколо мiста, обiйшов один раз. I ввiйшли до табору, та й ночували в11

таборi. I встав Iсус рано вранцi, i понесли священики Господнього ковчега. А сiм священикiв,12, 13

що несли сiм сурем iз баранячих рогiв перед Господнiм ковчегом, iшли та все сурмили в сурми, а
озброєнi йшли перед ними, а вiйсько заднє йшло за Господнiм ковчегом. I все сурмили в сурми. I14

обiйшли навколо мiста другого дня один раз, та й вернулися до табору. Так зробили шiсть день.
I сталося сьомого дня, i повставали вони рано вранцi, як сходила рання зоря, i обiйшли навколо15

мiста за тим приписом сiм раз. Тiльки того дня обiйшли мiсто навколо сiм раз. I сталося, коли16

сьомого разу засурмили священики в сурми, то Iсус сказав до народу: Закричiть, бо Господь вiддав
вам це мiсто! I станеться це мiсто закляттям, воно та все, що в ньому, для Господа. Тiльки блудниця17

Рахав буде жити, вона та всi, хто з нею в домi, бо вона сховала була послiв, яких ми посилали. Та18

тiльки стережiться заклятого, щоб ви самi не стали закляттям, i не взяли з заклятого, i щоб тим не
завели Iзраїлевого табору пiд закляття, i не довели його до нещастя. А все срiбло та золото, i речi19

мiдянi та залiзнi, це святiсть для Господа, воно ввiйде до Господньої скарбницi. I закричав народ, i20

засурмили в сурми. I сталося, як народ почув голос сурми, i закричав народ гучним криком, то впав
мур на своєму мiсцi, а народ увiйшов до мiста, кожен перед себе. I здобули вони те мiсто. I зробили21

вони закляттям усе, що в мiстi, вiд чоловiка й аж до жiнки, вiд юнака й аж до старого, i аж до вола,
i штуки дрiбної худоби, i осла, усе знищили вiстрям меча. А до двох тих людей, що вивiдували22

Край, Iсус сказав: Увiйдiть до дому тiєї жiнки блудницi, i виведiть звiдти ту жiнку та все, що її, як
ви заприсягли були їй. I ввiйшли юнаки, вивiдувачi, i вивели Рахав, i батька її, i матiр її, i братiв23

її, i все, що її, i всi роди її вивели й умiстили поза Iзраїлевим табором. А мiсто та все, що в ньому,24

спалили огнем. Тiльки срiбло та золото, i речi мiдянi та залiзнi дали до скарбницi Господнього дому.
А блудницю Рахав, i дiм її батька, i все, що її, Iсус позоставив при життi. I осiла вона серед Iзраїля,25

i так є аж до цього дня, бо сховала була послiв, яких послав був Iсус вивiдати Єрихон. I того26

часу заприсягнув Iсус, говорячи: Проклятий перед Господнiм лицем кожен, хто встане й вiдбудує
це мiсто Єрихон, на перворiднiм своїм вiн заложить його, i на наймолодшiм своїм поставить брами
його. I був Господь з Iсусом, а слава його розiйшлася по всiм Краї.27

I спроневiрилися Iзраїлевi сини в заклятому, Ахан, син Кармiя, сина Завдiєвого, сина Зерахо-7
вого, Юдиного племени, узяв iз заклятого. I запалився Господнiй гнiв на Iзраїлевих синiв. I послав2

Iсус мужiв з Єрихону в Ай, що при Бет-Евенi, на схiд вiд Бет-Елу, i сказав до них, говорячи: Пiдiть,
i вивiдайте цей Край. I пiшли тi мужi, i вивiдали той Ай. I вернулися вони до Iсуса та й сказали до3

нього: Нехай не йде ввесь народ, коло двох тисяч люда або коло трьох тисяч люда нехай вийдуть,
i поб’ють Ай. Не труди всього народу туди, бо тi вороги нечисленнi. I пiшли туди з народу коло4

трьох тисяч люда, та вони повтiкали перед айськими людьми. I айськi люди повибивали з них ко-5

ло тридцяти й шости чоловiка, та й гнали їх з-перед брами аж до Шеварiм, i розбили їх на узбiччi
гори. I охляло серце народу, та й стало як вода. I роздер Iсус одежу свою, та й упав на обличчя своє6

на землю перед Господнiм ковчегом, i лежав аж до вечора вiн та Iзраїлевi старшi, i посипали поро-
хом свою голову. I сказав Iсус: Ах, Владико Господи, для чого. Ти конче перепровадив цей народ7

через Йордан, щоб дати нас у руку амореянина, щоб вигубити нас? О, коли б ми були позосталися,
i осiли по той бiк Йордану! О, Господи! Що я скажу по тому, як Iзраїль обернув потилицю перед8

своїми ворогами? I почують ханаанеянин та всi мешканцi цього Краю, i зберуться навколо на нас,9

i знищать iм’я наше з землi. I що Ти зробиш Своєму великому Йменню? I сказав Господь до Iсуса:10

Устань, пощо то ти падаєш на обличчя своє? Iзраїль згрiшив, i вони переступили Мого заповiта,11

що Я наказав їм, i взяли з заклятого, а також крали, i обманювали, i клали помiж свої речi. I не12

зможуть Iзраїлевi сини встояти перед своїми ворогами, вони обернуть спину перед ворогами свої-
ми, бо стали закляттям. Не буду бiльше з вами, якщо не вигубите заклятого з-помiж себе! Устань,13

освяти народ та й скажеш: Освятiться на завтра, бо так сказав Господь, Бог Iзраїлiв: Закляте се-
ред тебе, Iзраїлю! Ти не зможеш устояти перед своїми ворогами, аж доки ви не викинете з-помiж
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себе того заклятого. I пiдходьте рано вранцi за вашими племенами. I станеться, те плем’я, що його 14

виявить Господь, нехай пiдходить за родами; а рiд, що його виявить Господь, пiдходитиме за дома-
ми, а дiм, що його виявить Господь, пiдходитиме за мужчинами. I станеться, хто буде виявлений 15

у заклятiм, той буде спалений в огнi, вiн та все, що його, бо переступив вiн заповiта Господнього,
i вчинив безсоромне мiж Iзраїлем. I встав Iсус рано вранцi, i привiв Iзраїля за його племенами, i 16

було виявлене Юдине плем’я. I привiв вiн Юдинi роди, i був виявлений рiд Зархiїв. I привiв вiн 17

Зархiїв рiд за родинами, i був виявлений Завдiй. I привiв вiн його дiм за мужчинами, i був виявле- 18

ний Ахан, син Кармiя, сина Завдiя, сина Зераха з Юдиного племени. I сказав Iсус до Ахана: Сину 19

мiй, воздай же славу для Господа, Бога Iзраїля, i признайся Йому, i подай менi, що ти зробив? Не
скажи неправди передо мною! I вiдповiв Ахан до Iсуса та й сказав: Дiйсно, згрiшив я Господевi, 20

Боговi Iзраїля, i зробив так та так. I побачив я в здобичi одного доброго шiн’арського плаща, i двi 21

сотнi шеклiв срiбла, i одного золотого зливка, п’ятдесят шеклiв вага його, i забажав я їх, i взяв їх. I
ось вони схованi в землi в серединi намету мого, а срiбло пiд ним. I послав Iсус посланцiв, i побiгли 22

вони до намету, аж ось сховане воно в наметi, а срiбло пiд ним. I забрали його з середини намету, 23

i принесли його до Iсуса та до всiх Iзраїлевих синiв, i поклали його перед Господнiм лицем. I взяв 24

Iсус Ахана, Зерахового сина, i те срiбло, i того плаща, i того золотого зливка, i синiв його, i дочок
його, i вола його, i осла його, i отару його, i намета його, i все, що його, а ввесь Iзраїль iз ним, та й
повиводили їх до долини Ахор. I сказав Iсус: Нащо ти навiв нещастя на нас? Нехай на тебе наведе 25

це нещастя Господь цього дня! I вкаменували його, увесь Iзраїль, камiнням. I попалили їх в огнi, i
вкаменували їх камiнням. I поставили над ним велику камiнну могилу, що стоїть аж до цього дня. 26

I спинив Господь лютiсть гнiву Свого, тому назвав iм’я того мiсця: Ахор, аж до цього дня.
I сказав Господь до Iсуса: Не бiйся й не лякайся, вiзьми з собою ввесь вiйськовий люд, та й 8

устань, пiди на Ай. Подивися: ось дав Я в руку твою айського царя, i народ його, i мiсто його,
i край його. I зробиш Аєвi, i царевi його, як ти зробив Єрихоновi та царевi його, тiльки здобич 2

його та худобу його заберете собi. Постав собi засiдку на мiсто позад нього. I встав Iсус та ввесь 3

вiйськовий люд, щоб iти на Ай. I вибрав Iсус тридцять тисяч чоловiка сильних воякiв, та й послав
їх уночi. I вiн наказав їм, говорячи: Глядiть, чатуйте на Ай з-позад мiста, не вiддаляйтеся дуже 4

вiд мiста, i будьте всi готовi. А я та ввесь народ, що зо мною, прийдемо до мiста. I станеться, 5

коли вийдуть навперейми нам, як перше, то ми втечемо перед ними. I вийдуть вони за нами, а ми 6

вiдтягнемо їх вiд мiста, бо скажуть: Вони втiкають перед нами, як перше. I ми втечемо перед ними.
А ви встанете з засiдки, i здобудете те мiсто, i Господь, Бог ваш, дасть його вам у вашу руку. I 7, 8

станеться, як ви вiзьмете мiсто, то пiдпалите мiсто огнем, зробите за Господнiм словом. Глядiть, я
вам наказав. I послав їх Iсус, i пiшли вони на засiдку, та й засiли мiж Бет-Елом та мiж Аєм, iз 9

заходу вiд Аю. А Iсус ночував тiєї ночi серед народу. I встав Iсус рано вранцi, i переглянув народ, 10

i пiшов вiн та Iзраїлевi старшi перед народом до Аю. А всi вояки, що були з ним, пiшли пiд гору, 11

i пiдiйшли, i прийшли навпроти того мiста, i таборували з пiвночi Аю, а мiж ним та мiж Аєм була
долина. I взяв вiн коло п’яти тисяч чоловiка, i поставив їх як засiдку мiж Бет-Елом та мiж Аєм 12

з заходу мiста. I розклав народ, увесь табiр, що з пiвночi мiста, а задню частину його з заходу 13

мiста. I прийшов Iсус тiєї ночi на середину долини. I сталося, як побачив це айський цар, то люди 14

того мiста поспiшили, i встали рано, i вийшли навперейми Iзраїля на бiй, вiн та ввесь його народ,
на означений час перед степ. А вiн не знав, що є засiдка на нього з-позад мiста. А Iсус та ввесь 15

Iзраїль удавали, нiби побитi перед ними, i втiкали дорогою на пустиню. А тi скликали ввесь народ, 16

що в мiстi, щоб гнатися за ними. I гналися вони за Iсусом, i вiддалилися вiд мiста. I не полишився 17

нiхто в Аї та в Бет-Елi, хто не погнався б за Iзраїлем. I позоставили вони мiсто вiдчиненим, та й
гналися за Iзраїлем. I сказав Господь до Iсуса: Простягни списа, що в руцi твоїй, до Аю, бо в руку 18

твою його вiддам. I простягнув Iсус списа, що в руцi його, до мiста. А засiдка швидко встала зо 19

свого мiсця, та й побiгли, як вiн простягнув свою руку. I ввiйшли вони до мiста, i здобули його, i
поквапилися та й пiдпалили те мiсто огнем. I обернулися айськi люди позад себе, та й побачили, 20

аж ось знявся дим мiста до неба! I не було в них сили, щоб утiкати анi сюди, анi туди... А народ,
що втiкав до пустинi, обернувся на тих, хто гнався за ним. А Iсус та ввесь Iзраїль, як побачили, 21

що засiдка здобула те мiсто, i що знявся дим iз мiста, то вернулися, та й повбивали айських людей.
А тi повиходили з мiста навперейми них, i опинилися серед Iзраїля: тi з цього боку, а тi з того. I 22

повбивали їх, так що не позосталося з них нiкого, хто врятувався б чи втiк. А айського царя вони 23
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схопили живого, i привели його до Iсуса. I сталося, як покiнчив Iзраїль забивати всiх айських24

мешканцiв на полi, у пустинi, що гнали їх по нiй, i попадали вони вiд вiстря меча аж до останнього,
то вернувся ввесь Iзраїль до Аю, i перебили його вiстрям меча. I було всiх, що впали того дня,25

вiд чоловiка й аж до жiнки, дванадцять тисяч, усi айськi мешканцi. А Iсус не опускав своєї руки,26

що витягнув зо списом, аж поки не вчинив закляттям усiх айських мешканцiв. Тiльки худобу та27

здобич того мiста позабирав собi Iзраїль за словом Господа, що наказав був Iсусовi. I спалив Iсус28

Ай, i поклав його вiчною руїною, пусткою, i так є аж до цього дня. А айського царя повiсив на29

деревi аж до вечiрнього часу. А коли сонце заходило, Iсус наказав, i зняли його трупа з того дерева
та й кинули його до входу брами мiста. I накидали над ним велику камiнну могилу, що стоїть аж до
цього дня. Тодi Iсус збудував жертiвника для Господа, Бога Iзраїлевого, на горi Евал, як наказав30, 31

був Мойсей, раб Господнiй, Iзраїлевим синам, як написано в книзi Мойсеєвого Закону, жертiвника
з цiлого камiння, що над ними не пiдiймали залiза. I принесли на ньому цiлопалення для Господа,
i приносили мирнi жертви. I вiн написав там на тих камiннях вiдписа Мойсеєвого Закону, що той32

написав перед Iзраїлевими синами. А ввесь Iзраїль, i старшi його, i урядники, i суддi його, стояли з33

цього й з того боку ковчегу навпроти священикiв-Левитiв, що носять ковчега Господнього заповiту,
як приходько, так i тубiлець, половина його навпроти гори Гарiзiм, а половина його навпроти гори
Евал, як наказав був Мойсей, раб Господнiй, благословляти Iзраїлiв народ найперше. А потiм вiн34

читав усi слова того Закону, благословення та прокляття, усе так, як написано в Законi. Не було35

слова зо всього, що наказав був Мойсей, чого не читав би Iсус перед усiма зборами Iзраїля, i жiнок,
i дiтей, i приходька, що ходить серед них.

I сталося, коли це почули всi царi, що по той бiк Йордану, на горi та на подiллi, та на всiм березi9
Великого моря навпроти Ливану: хiттеянин, i амореянин, ханаанеянин, перiззеянин, хiввеянин i
євусеянин, то вони зiбралися разом, щоб однодушно воювати проти Iсуса та проти Iзраїля. А2, 3

мешканцi Гiв’ону почули, що Iсус зробив Єрихоновi та Аєвi, то зробили й вони хитрiсть. I пiшли4

вони, i забезпечились живнiстю на дорогу, i взяли повитиранi мiшки для ослiв своїх, i бурдюки для
вина повитиранi, i потрiсканi, i пов’язанi, i взуття повитиране та полатане на їхнiх ногах, i одежа на5

них поношена, а ввесь хлiб їхньої поживи на дорогу був сухий, заплiснiлий. I пiшли вони до Iсуса,6

до табору в Гiлгалi, та й сказали до нього та до мужiв Iзраїлевих: Ми прийшли з далекого краю, а
ви тепер складiть з нами умову. I сказали Iзраїлевi мужi до хiввеян: Може ви сидите поблизу нас,7

то як ми складемо з вами умову? I сказали вони до Iсуса: Ми твої раби. А Iсус сказав до них: Хто8

ви та звiдки приходите? I вони сказали йому: З дуже далекого краю прийшли твої раби до Ймення9

Господа, Бога твого, бо ми чули чутку про Нього, i все, що Вiн зробив був в Єгиптi, i все, що Вiн10

зробив двом аморейським царям, що по той бiк Йордану, Сигоновi, царевi хешбонському, та Оговi,
царевi башанському, що в Аштаротi. I сказали до нас нашi старшi та всi мешканцi нашого краю,11

говорячи: Вiзьмiть у свою руку поживу на дорогу, i йдiть навпроти них та й скажете їм: Ми вашi
раби, а тепер складiть iз нами умову. Оце наш хлiб: теплим ми забезпечилися ним у поживу на12

дорогу з наших домiв у день нашого виходу, щоб iти до вас, а тепер ось вiн висох i став заплiснiлий.
А цi бурдюки вина, що понаповнювали ми новi, ось подерлися! А ось одежа наша та взуття наше13

повитиралося вiд цiєї дуже далекої дороги. I взяли люди з їхньої поживи на дорогу, а Господнiх уст14

не питали. I вчинив їм Iсус мир, i склав з ними умову, щоб зоставити їх при життi, i присягнули15

їм начальники громади. I сталося по трьох днях по тому, як склали з ними умову, то почули, що16

близькi вони до нього, i сидять вони помiж ними. I рушили Iзраїлевi сини, i третього дня прибули17

до їхнiх мiст. А їхнi мiста: Гiв’он, i Кефiра, i Беерот, i Кiр’ят-Єарiм. I не повбивали їх Iзраїлевi18

сини, бо начальники громади присягли були їм Господом, Богом Iзраїля. I нарiкала вся громада
на начальникiв. I сказали всi начальники до всiєї громади: Ми присягнули їм Господом, Богом19

Iзраїля, а тепер ми не можемо доторкнутися до них. Оце зробiмо їм, позоставимо їх при життi, i20

не буде на нас гнiву за присягу, що ми присягнули їм. I сказали до них начальники: Нехай вони21

живуть. I стали вони рубати дрова та носити воду для всiєї громади, як говорили їм начальники. I22

покликав їх Iсус, i промовляв до них, говорячи: Чому ви обманили нас, говорячи: Ми дуже далекi
вiд вас, а ви ось сидите серед нас? А тепер ви проклятi, i не переведеться з-посеред вас раб, i23

рубачi дров, i носiї води для дому Бога мого. А вони вiдповiли Iсусовi та й сказали: Бо справдi24

виявлено рабам твоїм, що Господь, Бог твiй, наказав Мойсеєвi, Своєму рабовi, дати вам увесь цей
Край, i вигубити всiх мешканцiв цiєї землi перед вами. I ми дуже налякалися за своє життя зо страху
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перед вами, i зробили оцю рiч. А тепер ми оце в руцi твоїй: як добре, i як справедливо в очах твоїх 25

учинити нам, учини. I вiн зробив їм так, i врятував їх вiд руки Iзраїлевих синiв, i не повбивали їх. 26

I дав їх Iсус того дня за рубачiв дров та за носiїв води для громади й для Господнього жертiвника, i 27

так є аж до цього дня, до мiсця, яке вiн вибере.
I сталося, як почув єрусалимський цар Адонi-Цедек, що Iсус здобув Ай та вчинив його заклят- 10

тям, i що як зробив Єрихоновi й царевi його, так зробив Аєвi та царевi його, i що мешканцi Гiв’ону
склали мир з Iзраїлем та були серед них, то дуже налякалися, бо Гiв’он мiсто велике, як одне з 2

мiст царських, i що вiн бiльший за Ай, а всi люди його лицарi. I послав єрусалимський цар Адонi- 3

Цедек до хевронського царя Гогама, i до ярмутського царя Пiр’ама, i до лахiського царя Яфiї, i до
еглонського царя Девiра, говорячи: Прийдiть до мене, i допоможiть менi, i ми поб’ємо Гiв’она, бо 4

вiн замирив з Iсусом та з Iзраїлевими синами. I вони зiбралися, i пiшли п’ять аморейських царiв: 5

цар єрусалимський, цар хевронський, цар ярмутський, цар лахiський, цар еглонський, вони та всi
табори їхнi, i розтаборувалися при Гiв’онi, i воювали проти них. I послали гiв’онськi люди до Iсуса 6

та до табору в Гiлгал, говорячи: Не стримуй своєї руки вiд своїх рабiв! Прийди до нас скоро, i спаси
нас та допоможи нам, бо зiбралися на нас усi аморейськi царi, що замешкують гори. I рушив Iсус 7

iз Гiлгалу, вiн та з ним усi вояки й вiйськовi лицарi. I сказав Господь до Iсуса: Не бiйся їх, бо Я 8

вiддав їх у твою руку, нiхто з них не встоїть перед тобою. I прибув до них Iсус зненацька, цiлу нiч 9

iшов iз Гiлгалу. I Господь навiв на них замiшання перед Iзраїлем, i побив їх великою поразкою в 10

Гiв’онi. I вiн гнав їх дорогою входу до Бет-Хорону, i бив їх аж до Азеки та аж до Маккеди. I стало- 11

ся, коли вони втiкали перед Iзраїлем i були на сходi вiд Бет-Хорону, то Господь кидав на них iз неба
велике камiння аж до Азеки, i вони вмирали. Тих, що повмирали вiд градового камiння, було бiльше
вiд тих, що Iзраїлевi сини повбивали мечем. Тодi Iсус говорив Господевi того дня, коли Господь дав 12

амореянина перед Iзраїлевих синiв, та й сказав на очах Iзраїля: Стань, сонце, в Гiв’онi, а ти, мiсяцю,
ув айялонськiй долинi! I сонце затрималося, а мiсяць спинився, аж поки народ вiдiмстився своїм 13

ворогам. Чи це не написане в книзi Праведного? I сонце стало на половинi неба, i не поспiшалося
заходити майже цiлий день. I не було такого, як день той, анi перед ним, анi по ньому, щоб Господь 14

так слухав людського голосу, бо Господь воював для Iзраїля. I вернувся Iсус, а з ним увесь Iзраїль 15

до табору в Гiлгал. А тi п’ять царiв повтiкали, та й сховалися в печерi в Маккедi. I було донесено 16, 17

Iсусовi й сказано: Знайденi тi п’ять царiв, схованi в печерi в Маккедi. А Iсус вiдказав: Привалiть 18

велике камiння на отвiр печери, i призначте до неї людей, щоб їх стерегти. А ви не стiйте, женiться 19

за своїми ворогами, i понищте їхнi заднi стежi, i не давайте їм входити до їхнiх мiст, бо Господь,
Бог ваш, вiддав їх у вашу руку. I сталося, як завдав їм Iсус та Iзраїлевi сини дуже велику поразку, 20

так, що прийшов їм кiнець, а врятованi повтiкали вiд них, i повходили до твердинних мiст, то ввесь 21

народ у спокої вернувся до табору до Iсуса в Маккедi, i нiхто не поворушив язика свого проти кого
з Iзраїлевих синiв! I сказав Iсус: Вiдчинiть отвiр печери, i приведiть до мене з печери тих п’ятьох 22

царiв. I вони зробили так, i вивели до нього з печери тих п’ятьох царiв: царя єрусалимського, ца- 23

ря хевронського, царя ярмутського, царя лахiського, царя еглонського. I сталося, як привели тих 24

царiв до Iсуса, то Iсус закликав усiх Iзраїлевих людей, i сказав вiйськовим начальникам, що йшли з
ним: Пiдiйдiть, поставте свої ноги на шиї цих царiв. I вони попiдходили, i поставили свої ноги на їхнi
шиї. I сказав до них Iсус: Не бiйтеся й не лякайтеся, будьте сильнi та вiдважнi, бо Господь зробить 25

так усiм вашим ворогам, iз якими ви воюєте. А по цьому Iсус бив їх, i повбивав їх, i повiсив їх на 26

п’ятьох деревах. I висiли вони на тих деревах аж до вечора. I сталося на час заходу сонця, Iсус 27

наказав, i поздiймали їх iз дерев, i повкидали їх до печери, де вони були поховалися, i понакладали
велике камiння на отвiр печери, де воно аж до цього дня. А Маккеду Iсус здобув того дня, i побив 28

вiстрям меча її та царя її, учинив закляттям їх та кожну особу, хто був у нiй, не позоставив жодно-
го врятованого в нiй. I зробив вiн її царевi те саме, що зробив був царевi єрихонському. А Iсус 29

та ввесь Iзраїль iз ним перейшов з Маккеди до Лiвни, та й воював проти Лiвни. I дав Господь в 30

Iзраїлеву руку також її та царя її, i вiн побив вiстрям меча її та кожну особу, що в нiй, не позоставив
жодного врятованого в нiй. I зробив вiн царевi її, як зробив був царевi єрихонському. I перейшов 31

Iсус та ввесь Iзраїль iз ним iз Лiвни до Лахiшу, i таборував при ньому та воював проти нього. I дав 32

Господь в Iзраїлеву руку Лахiш, i здобув вiн його другого дня, i побив вiстрям меча його та кожну
особу, що в ньому, усе так, як зробив був Лiвнi. Тодi прийшов гезерський цар Горам допомогти 33

Лахiшу, та Iсус побив його й народ його, так що не позоставив жодного в ньому. I перейшов Iсус 34
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та ввесь Iзраїль iз ним з Лахiшу до Еглону, i таборували при ньому та воювали з ним. I здобули35

його того дня, i побили його вiстрям меча, а кожну особу, що в ньому, того дня зробили закляттям,
усе так, як зробив був Лахiшу. I пiшов Iсус та ввесь Iзраїль iз ним з Еглону до Хеврону, i воював36

iз ним. I здобув його, i побив вiстрям меча його та царя його, i всi мiста його, i кожну особу, що37

в ньому, не позоставив жодного врятованого, усе так, як зробив був Еглоновi. I зробив закляттям
його та кожну особу, що в ньому була. I вернувся Iсус та ввесь Iзраїль iз ним до Девiру, i воював iз38

ним. I вiн здобув його, i царя його, i всi мiста його, i повбивали їх вiстрям меча, та й зробив закля-39

ттям кожну душу, що в ньому, не позоставив жодного врятованого, як зробив був Хевроновi, так
зробив Девiровi та царевi його, i як зробив був Лiвнi та царевi її. I побив Iсус увесь Край: гору, i40

Негев i Шефелу, i узбiччя, i всiх їхнiх царiв, не зоставив жодного врятованого, а кожну особу зро-
бив закляттям, як наказав був Господь, Бог Iзраїлiв. I бив їх Iсус вiд Кадеш-Барнеа та аж до Аззи,41

i ввесь гошенський край, i аж до Гiв’ону. А всiх тих царiв та їхнiй край Iсус здобув одним разом,42

бо Господь, Бог Iзраїлiв, воював для Iзраїля. I вернувся Iсус та ввесь Iзраїль iз ним до табору в43

Гiлгал.
I сталося, як почув це хацорський цар Явiн, то послав до мадонського царя Йовава, i до царя11

шiмронського, i до царя ахшафського, i до царiв, що з пiвночi на горi та в степу на пiвдень Кiнроту,2

i в Шефелi, i на верхах Дори з заходу, ханаанеянин зо сходу та з заходу, а амореянин, i хiттеянин,3

i перiззеянин, i євусеянин, а хiввеянин пiд Гермоном, у краї Мiцпи. I вийшли вони та всi їхнi та-4

бори з ними, народ, численний кiлькiстю, як пiсок, що на березi моря, i коней та колесниць дуже
багато. I змовилися всi цi царi, i прийшли й таборували разом при озерi Мером, щоб воювати з5

Iзраїлем. I сказав Господь до Iсуса: Не бiйся їх, бо взавтра коло цього часу Я покладу їх усiх тру-6

пами перед Iзраїлем; їхнiм коням попiдрiзуєш жили нiг, а їхнi колесницi попалиш в огнi. I вийшов7

на них зненацька Iсус та всi вояки з ним при озерi Мером, та й напали на них. I дав їх Господь в8

Iзраїлеву руку, i вони повбивали їх, i гнали їх аж до Великого Сидону, i аж до Мiсрефот-Маїму, i аж
до долини Мiцпи на схiд, i повибивали їх, так що не зоставили їм жодного врятованого. I зробив9

їм Iсус, як сказав йому Господь: їхнiм коням попiдрiзував жили, а їхнi колесницi попалив ув огнi. I10

вернувся Iсус того часу, i здобув Хацор, а його царя вбив мечем, бо Хацор перед тим був головою
всiх тих царств. I вони повбивали вiстрям меча кожну особу, що в ньому, зробили їх закляттям,11

не позосталася жодна душа, а Хацора спалив огнем. А всi царськi мiста та всiх їхнiх царiв Iсус12

здобув, та й повбивав їх вiстрям меча, зробив їх закляттям, як наказав був Мойсей, раб Господнiй.
Тiльки всi мiста, що стоять на згiр’ях своїх, не спалив їх Iзраїль, крiм Хацору, одного його спалив13

Iсус. А всю здобич тих мiст та худобу Iзраїлевi сини забрали собi; тiльки кожну людину побили14

вiстрям меча, аж поки вони не вигубили їх, не позоставили жодної душi. Як Господь наказав був15

Мойсеєвi, Своєму рабовi, так Мойсей наказав Iсусовi, i так зробив Iсус, не занехав анi слова зо
всього, що Господь наказав був Мойсеєвi. I взяв Iсус ввесь той Край: гори Юди i ввесь Негев,16

i ввесь гошенський край, i Шефелу, i Араву, i гори Iзраїлевi, i їхню надморську низину, вiд гори17

Халак, що тягнеться до Сеїру, i аж до Баал-Гаду в ливанськiй долинi пiд горою Гермон. А всiх їхнiх
царiв вiн забрав, i бив їх, i повбивав їх. Довгий час провадив Iсус вiйну зо всiма тими царями. Не18, 19

було мiста, що склало б мир з Iзраїлевими синами, окрiм хiввеянина, гiв’онських мешканцiв, усе
взяли вiйною. Бо вiд Господа було, щоб зробити запеклим їхнє серце на вiйну проти Iзраїля, щоб20

учинити їх закляттям, щоб не було для них милости, але щоб вигубити їх, як Господь наказав був
Мойсеєвi. I прийшов Iсус того часу, i вигубив велетнiв iз гори, з Хеврону, з Девiру, з Анаву, i з усiх21

Юдських гiр, i з усiх Iзраїлевих гiр, разом з їхнiми мiстами Iсус зробив їх закляттям. Не позоста-22

вив велетня в краї Iзраїлевих синiв, вони позостали тiльки в Аззi, в Гатi та в Ашдодi. I взяв Iсус23

увесь Край, усе так, як говорив був Господь до Мойсея. I Iсус дав його Iзраїлевi на спадок, за їхнiм
подiлом на їхнi племена. А Край заспокоївся вiд вiйни.

А оце царi того Краю, яких побили Iзраїлевi сини, i посiли їхнiй Край по тiм боцi Йордану на схiд12
сонця, вiд арнонського потоку аж до гори Гермон, та ввесь степ на схiд: Сигон, цар аморейський,2

що сидiв у Хешбонi, що панував вiд Ароеру, що над берегом арнонського потоку, i середина потоку,
i половина Гiлеаду, i аж до потоку Яббоку, границi синiв Аммонових, i степ аж до озера Кiнро-3

ту на схiд, i аж до степового моря, моря Солоного на схiд, дорогою на Бет-Гаєшiмот, i вiд Теману
пiд узбiччями Пiсгi. I границя Ога, царя башанського, iз остатку рефаїв, що сидiв в Аштаротi, i4

в Едреї, i що панував на горi Гермон, i на Салха, i на всiм Башанi аж до границi гешурейської та5
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маахатейської, i половина Гiлеаду, границя Сигона, царя хешбонського. Мойсей, раб Господнiй, 6

та Iзраїлевi сини повбивали їх. I дав його Мойсей раб Господнiй, на спадок Рувимовому та Гадово-
му та половинi племени Манасiїного. А оце царi того Краю, що повбивав Iсус та Iзраїлевi сини по 7

той бiк Йордану на захiд вiд Баал-Гаду в ливанськiй долинi аж до гори Халак, що пiдiймається до
Сеїру, i Iсус вiддав її Iзраїлевим племенам на спадок за їхнiм подiлом, на горi, i в Шефiлi, i в Аравi, i 8

на узбiччi, i в пустинi, i на пiвднi, хiттеянина, амореянина, i ханаанеянина, перiззеянина, хiввеянина
й євусеянина: цар єрихонський один, цар гайський, що з боку Бет-Елу, один, цар єрусалимський 9, 10

один, цар хевронський один, цар ярмутський один, цар лахiський один, цар єглонський один, цар 11, 12

гезерський один, цар девiрський один, цар гедерський один, цар хоремський один, цар арадський 13, 14

один, цар лiвенський один, цар адулламський один, цар маккедський один, цар бет-елський один, 15, 16

цар таппуахський один, цар хеферський один, цар афекський один, цар шаронський один, цар 17, 18, 19

мадонський один, цар хацорський один, цар шiмронський один, цар ахшафський один, цар таа- 20, 21

нахський один, цар мегiддiвський один, цар кедеський один, цар йокнеамський при Кармелi один, 22

цар дорський при Нафат-Дорi один, цар гоїмський при Гiлгалi один, цар тiрцький один. Усiх царiв 23, 24

тридцять i один.
А Iсус постарiвся й увiйшов у днi. I сказав Господь до нього: Ти постарiвся та ввiйшов у днi, а 13

Краю позостається ще дуже багато, щоб посiсти його. Оце позосталий Край: усi округи фили- 2

стимськi, i ввесь Гешурей, вiд Шiхору, що навпроти Єгипту, i аж до границi Екрону на пiвнiч, що 3

до ханаанеянина залiчений, п’ять филистимських князiв: аззатський, ашдодський, ашкелонський,
гаттiйський i екронський, та аввеї. Вiд пiвдня вся ханаанська земля та Меара, що сидонська, аж до 4

Афеки, аж до аморейської границi, i гiвлейська земля, i ввесь Ливан на схiд сонця вiд Баал-Гаду 5

пiд горою Гермон аж до входу до Хамату. Усiх мешканцiв гiр вiд Ливану аж до Мiсрефот-Маїму, 6

усiх сидонян, Я повиганяю їх перед Iзраїлевими синами. Тiльки подiли її жеребком на спадок Iзра-
їлевi, як Я наказав був тобi. А тепер подiли цей Край на спадок дев’яти племенам та половинi 7

племени Манасiїному. Разом iз ним Рувимовi та Гадовi взяли свiй спадок що дав їм Мойсей по 8

той бiк Йордану на схiд, як дав їм Мойсей, раб Господнiй, вiд Ароеру, що на березi арнонського 9

потоку, i мiсто, що серед тiєї долини, i вся медевська рiвнина аж до Дiвону, i всi мiста Сигона, царя 10

аморейського, що царював у Хешбонi, аж до границi Аммонових синiв, i Гiлеад, i границя гешу- 11

рейська та маахейська, i вся гора Гермон, i ввесь Башан аж до Салхи, усе царство Ога в Башанi, 12

що царював в Аштаротi та в Едреї, вiн позостався з останку рефаїв, а Мойсей повбивав їх та пови-
ганяв їх. I не вигнали Iзраїлевi сини гешуреянина, i маахатеянина, i сидiв Гешур та Маахат серед 13

Iзраїля, i так є аж до цього дня. Тiльки Левiєвому племенi не дав вiн спадку, огнянi жертви Го- 14

спода, Бога Iзраїля, то спадок його, як Я говорив був йому. I дав Мойсей племенi Рувимових синiв 15

спадок за їхнiми родами. I була їм границя вiд Ароеру, що на березi арнонського потоку, i мiсто, що 16

серед тiєї долини, i вся рiвнина при Медевi, Хешбон i всi мiста його, що на рiвнинi, Дiвон, i Бамот- 17

Баал, i Бет-Баал-Меон, i Ягца, i Кедемот, i Мефаат, i Кiр’ятаїм, i Сiвма, i Церет-Гашшахар на 18, 19

горi Емеку, i Бет-Пеор, i узбiччя Пiсгi, i Бет-Гаєшiмот, i всi мiста рiвнини, i все царство Сиго- 20, 21

на, царя аморейського, що царював у Хешбонi, що Мойсей убив його та мiдiянських начальникiв:
Евiя, i Рекема, i Цура, i Хура, i Реву, сигонових князiв, мешканцiв того краю. А Валаама, Беоро- 22

вого сина, чарiвника, Iзраїлевi сини забили мечем серед iнших, яких вони побили. I була границя 23

Рувимових синiв: Йордан i границя. Це спадок Рувимових синiв за їхнiми родами, їхнi мiста та їхнi
оселi. I дав Мойсей Гадовому племенi, синам Гада за їхнiми родами, i була їм границя: Язер, i всi 24, 25

гiлеадськi мiста, i половина краю аммонових синiв аж до Ароеру, що навпроти Рабби, А з Хешбо- 26

ну аж до Рамат Гаммiцпi й Бетонiму, а вiд Маханаїму аж до границi Девiру, i в долинi Бет-Гараму, 27

i Бет-Нiмра, i Суккот, i Цафон, останок царства Сигона, царя хешбонського, Йордан i границя аж
до кiнця озера Кiннерет по тiм боцi Йордану на схiд. Це спадок Гадових синiв за їхнiми родами, 28

мiста та їхнi оселi. I дав Мойсей половинi племени Манасiїного, i воно було половинi племени Ма- 29

насiїних синiв за їхнiми родами. I була їхня границя вiд Манахаїму, увесь Башан, усе царство Ога, 30

царя башанського, i всi села Яiру, що в Башанi, шiстдесят мiст. А половина Гiлеаду, i Аштарот, i 31

Едрея, мiста Огового царства в Башанi, синам Махiра, Манасiїного сина, половинi синiв Махiра за
їхнiми родами. Оце те, що Мойсей дав на спадок в моавських степах по тiм боцi Йордану на схiд. 32

А Левiєвому племенi Мойсей не дав спадку, Господь, Бог Iзраїлiв, Вiн їхнiй спадок, як говорив їм. 33
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А оце те, що посiли Iзраїлевi сини в ханаанському Краї, що дали їм на спадок священик Елеазар,14
i Iсус, син Навинiв, та голови батькiв племен Iзраїлевих синiв. Жеребком придiлили їхнiй спадок,2

як наказав був Господь через Мойсея, дев’яти племенам i половинi племени. Бо дав Мойсей на-3

слiддя двох племен, та половини племени по той бiк Йордану, а Левитам спадку не дав серед них.
Бо Йосипових синiв було двоє поколiнь, Манасiя та Єфрем, а Левитам не дали спадку в Краю, а4

тiльки мiста на оселення та їхнi пасовиська для їхньої худоби та для їхнього маєтку. Як наказав був5

Господь Мойсеєвi, так зробили Iзраїлевi сини, та й подiлили Край. I пiдiйшли Юдинi сини до Iсуса6

в Гiлгалi, та й сказав до нього Калев, син Єфуннеїв, кеназзеянин: Ти знаєш те слово, що Господь
говорив до Мойсея, Божого чоловiка, про мене та про тебе в Кадеш-Барнеа. Я був вiку сорока7

лiт, коли Мойсей, раб Господнiй, посилав мене з Кадеш-Барнеа вивiдати той Край. I я доклав йому
справу, як було в серцi моїм. А мої браття, що ходили зо мною, знесилили були серце народу, а8

я обставав за Господом, Богом моїм. I присягнув Мойсей того дня, говорячи: Поправдi кажу, той9

Край, що нога твоя ходила в ньому, буде на спадок тобi та синам твоїм аж навiки, бо ти обставав
за Господом, Богом моїм. А тепер оце Господь позоставив мене при життi, як говорив. Оце сорок10

i п’ять лiт вiдтодi, як Господь говорив був це слово Мойсеєвi, коли Iзраїль ходив у пустинi. А тепер
ось я вiку восьмидесяти й п’яти лiт. Сьогоднi я ще сильний, як того дня, коли Мойсей посилав11

мене, яка сила моя тодi, така сила моя й тепер, щоб воювати, i виходити, i приходити. А тепер дай12

же менi цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетнi
та великi укрiпленi мiста. Може Господь буде зо мною, i я повиганяю їх, як говорив був Господь. I13

поблагословив його Iсус, i дав Калевовi, синовi Єфуннеєвому, Хеврон за спадок. Тому став Хев-14

рон Калевовi, синовi Єфуннеєвому, кеназзеяниновi, за спадок, i так є аж до цього дня, за те, що вiн
обставав за Господом, Богом Iзраїля. А iм’я Хеврону давнiше було Кiр’ят-Арба, що мiж велетнiв15

був найбiльший чоловiк. А Край заспокоївся вiд вiйни.
I був жеребок для племени Юдиних синiв за їхнiми родами: до едомської границi пустиня Цiн,15

на пiвдень вiд теманського краю. I була їм пiвденна границя вiд кiнця Солоного моря, вiд затоки,2

зверненої на пiвдень. I йде вона на пiвдень вiд Маале-Акраббiму, i переходить до Цiну, i пiдiймає-3

ться з пiвдня, вiд Кадеш-Барнеа й переходить до Хецрону, i пiдiймається до Аддару й обертається
до Кар до Каркаї. I переходить вона до Адмону, i йде до єгипетського потоку, i границя закiнчу-4

ється на захiд. Це буде для вас пiвденна границя. А границя на схiд Солоне море аж до кiнця5

Йордану. А границя у бiк пiвночi: вiд морської затоки з кiнця Йордану, i пiдiймається границя до6

Бет-Хогли й переходить на пiвнiч вiд Бет-Гаарови; i пiдiймається та границя до Евен-Боган-Бен-
Рувена. I пiдiймається та границя вiд ахорської долини, а на пiвночi звертається до Гiлгалу, що7

навпроти Маале-Адуммiму, що на пiвдень вiд потоку. I переходить та границя до Ме-Ен-Шемешу,
i закiнчується при Ен-Рогелi. I пiдiймається та границя до Ге-Бен-Гiнному побiч євусеянина з8

пiвдня, це Єрусалим. I пiдiймається та границя до верхiв’я гори, що навпроти Ге-Гiнному на захiд,
що в кiнцi Емек-Рефаiму на пiвнiч. I бiжить та границя вiд верхiв’я гори до джерела Ме-Нефтоаху,9

i йде до мiст гори Ефрону; i бiжить та границя до Баали, це Кiр’ят-Єарiм. I обертається та границя10

з Баали на захiд до гори Сеїр, i переходить до плеча гори Єарiм з пiвночi, це Кесалон; i сходить до
Бет-Шемешу й переходить до Тiмни. I йде та границя по край Екрону на пiвнiч, i бiжить та границя11

до Шiккарону, i переходить до гори Баали, i йде до Явнеїлу. I границя закiнчується при заходi. А12

захiдня границя до Великого моря. А границя ця границя Юдиних синiв навколо за їхнiми родами.
А Калеву, синовi Єфуннеєвому, вiн дав частку серед Юдиних синiв, за Господнiм наказом до Iсуса,13

Кiр’ят-Арби, батька велетнiв, воно Хеврон. I Калев повиганяв звiдти трьох велетнiв: Шешая, i14

Ахiмана, i Талмая, уроджених велетнiв. I пiшов вiн звiдти до девiрських мешканцiв, а iм’я Девiра15

давнiше Кiр’ят-Сефер. I сказав Калев: Хто поб’є Кiр’ят-Сефер та здобуде його, то дам йому дочку16

мою Ахсу за жiнку. I здобув його Отнiїл, син Кеназiв, брат Калевiв. I вiн дав йому свою дочку Ахсу17

за жiнку. I сталося, коли вона вiдходила, то намовила його жадати поля вiд її батька. I зiйшла вона18

з осла, а Калев сказав їй: Що тобi? I вона сказала: Дай менi дар благословення! Бо ти дав менi19

землю суху, то даси менi це й воднi джерела. I вiн дав їй Гуллот горiшнiй та Гуллот долiшнiй. Оце20

спадок племени Юдиних синiв за їхнiми родами. I були тi мiста вiд краю племени Юдиних синiв21

до едомської границi на пiвднi: Кавцеїл, i Едер, i Ягур, i Кiна, i Дiмона, i Ад’ада, i Кедеш, i Хацор,22, 23

i Їтнан, Зiф, i Телем, i Беалот, i Хацор-Хадатта, i Керiйот-Хецрон, це Хацор, Амам, i Шема, i24, 25, 26
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Молада, i Хацор-Гадда, i Хешмон, i Бет-Пелет, i Хацар-Шуал, i Беер-Шева, i Бiзйотея, Баала, 27, 28, 29

i Iйїм, i Ецем, i Елтолад, i Хесiл, i Хорма, i Цiклаг, i Мадманна, i Сансанна, i Леваот, i Шiлхiм, 30, 31, 32

i Аїн, i Рiммон. Усiх мiст двадцять i дев’ять та їхнi оселi. На Шефалi: Ештаол, i Цор’а, i Ашна, i 33, 34

Заноах, i Ен-Ганнiм, Таппуах i Гаенам, Ярмут, i Адуллам, Сохо й Азека, i Шаараїм, i Адiтаїм, i 35, 36

Гедера, i Гедеротаїм, чотирнадцять мiст та їхнi оселi. Ценан, i Хадаша, i Мiгдал-Гад, i Дiл’ан, i 37, 38

Мiцпе, i Йоктеїл, Лахiш, i Боцкат, i Еглон, i Каббон, i Лахмас, i Кiтлiш, i Гедерот, Бет-Дагон, i 39, 40, 41

Наама, i Маккеда, шiстнадцять мiст та їхнi оселi. Лiвна, i Етер, i Ашан, i Ївтах, i Ашна, i Нецiв, 42, 43

i Кеiла, i Ахзiв, i Мареша, дев’ять мiст та їхнi оселi. Екрон i пiдлеглi мiста його та оселi його. Вiд 44, 45, 46

Екрону й до моря усе, що при Ашдодi та їхнi оселi. Ашдод, пiдлеглi мiста його та оселi його; Азза, 47

пiдлеглi мiста її та оселi її до єгипетського потоку, i море Велике, i границя. I на горах: Шамiр, i 48

Яттiр, i Сохо, i Данна, i Кiр’ят-Санна, вiн Девiр, i Анав, i Ештемо, i Анiм, i Гошен, i Холон, i 49, 50, 51

Гiло, одинадцять мiст та їхнi оселi. Арав, i Дума, i Еш’ан, i Янiм, i Бет-Таппуах, i Афека, i Хумта, 52, 53, 54

i Кiр’ят-Арба, це Хеврон, i Цiор, дев’ять мiст та їхнi оселi. Маон, Кармел, i Зiф, i Юта, Їзреїл, i 55, 56

Йокдеам, i Заноах, Каїн, Гiв’а, i Тiмна, десять мiст та їхнi оселi. Халхул, Бет-Цур, i Гедор, i Ма- 57, 58, 59

арат, i Бет-Анот, i Елтекон, шiсть мiст та їхнi оселi. Кiр’ят-Баал, вiн Кiр’ят-Єарiм, i Рабба, двоє 60

мiст та їхнi оселi. На пустинi: Бет-Гаарава, Мiддiн, i Сехаха, i Нiвшан, i Iр-Гаммелах, i Ен-Гедi, 61, 62

шiсть мiст та їхнi оселi. А євусеян, мешканцiв Єрусалиму, Юдини сини не могли їх вигнати, i осiв 63

Євусеянин iз Юдиними синами в Єрусалимi, i так є аж до цього дня,
I вийшов жеребок для Йосипових синiв: вiд єрихонського Йордану до єрихонської води на схiд 16

пустиня, що тягнеться вiд Єрихону по горi до Бет-Елу. I виходить вона з Бет-Елу до Луз, i пе- 2

реходить до границi Арки до Атароту, i сходить на захiд до границi яфлетської, аж до границi 3

Бет-Хорону долiшнього, i аж до Гезеру, i закiнчується при морi. I посiли це Йосиповi сини, Мана- 4

сiя та Єфрем. I була границя Єфремових синiв за їхнiми родами, а границя їхнього спадку на схiд 5

була: Атрот-Аддар аж до горiшнього Бет-Хорону. I виходить та границя до Мiхметату з пiвночi, i 6

повертається границя на схiд до Таанат-Шiло, та й переходить його зо сходу до Яноаху. I сходить 7

вона з Яноаху до Атароту та до Наари, i дотикає Єрихону, i виходить до Йордану. А з Таппуаху 8

границя йде на захiд до потоку Кана, та й закiнчується при морi. Це спадок племени Єфремових си-
нiв за їхнiми родами. I мiста, вiддiленi для Єфремових синiв, були серед спадку Манасiїних синiв, 9

усi тi мiста та їхнi оселi. Та не вигнали вони ханаанеянина, що сидiв у Гезерi. I сидiв ханаанеянин 10

посеред Єфрема i так є аж до цього дня, i давав данину працею.
I вийшов жеребок для Манасiїного племени, бо вiн первенець Йосипiв, Махiровi, Манасiїному 17

первенцевi, Гiлеадовому батьковi, бо вiн був вояк, то був йому Гiлеад та Башан. I було для позо- 2

сталих Манасiїних синiв за їхнiми родами: синам Авiезера, i синам Хелека, i синам Азрiїла, i синам
Шехема, i синам Хефера, i синам Шемiда. Оце сини Манасiї, Йосипового сина, мужi, за їхнiми ро-
дами. А в Целофхада, сина Хефера, сина Гiлеада, сина Махiра, сина Манасiїного, не було в нього 3

синiв, а тiльки дочки. А оце iмена його дочок: Махла, i Ноа, i Хогла, Мiлка та Тiрца. I прийшли 4

вони до священика Елеазара, i до Iсуса, Навинового сина, та перед начальникiв, говорячи: Господь
наказав був Мойсеєвi дати нам спадок серед наших братiв. I дав їм на Господнiй наказ спадок се-
ред братiв їхнього батька. I випало для Манасiї десять надiлiв, окрiм землi Гiлеаду та Башану, що 5

по той бiк Йордану, бо Манасiїнi дочки посiли спадок серед синiв його, а гiлеадський край був 6

для позосталих Манасiїних синiв. I була Манасiїна границя вiд Ашер-Гаммiхметату, що навпроти 7

Сигему, i йде та границя на пiвдень до мешканцiв Ен-Таппуаху. Для Манасiї був край Таппуах, а 8

мiсто Таппуах при Манасiїнiй границi для Єфремових синiв. I сходить та границя до потоку Кана, 9

на пiвдень вiд потоку. Цi мiста Єфремовi серед Манасiїних мiст. А границя Манасiї вiд пiвночi до
потоку, а кiнчалася при морi. На пiвдень Єфремове, а на пiвнiч Манасiїне, а границею того бу- 10

ло море. А в Асирi вони стикалися з пiвночi, а в Iссахарi зо сходу. I було для Манасiї в Iссахарi 11

та в Асирi: Бет-Шеан та його залежнi мiста, i Ївлеам та його залежнi мiста, i мешканцi Доару та
його залежнi мiста, i мешканцi Таанаху та його залежнi мiста, i мешканцi Мегiддо та його залежнi
мiста, три верховини. Та Манасiїнi сини не могли повиганяти мешканцiв цих мiст, i ханаанеянин 12

продовжував сидiти в тому краї. I сталося, коли Iзраїлевi сини стали сильнi, то дали ханаанеянина 13

на данину, а вигнати не вигнали його. I говорили Йосиповi сини з Iсусом, кажучи: Чому ти дав 14

менi на спадок один жеребок та надiл один, а я ж народ численний, бо до цього часу благословив
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мене Господь. I сказав до них Iсус: Якщо ти народ численний, то пiди до лiсу, та й повикорчовуєш15

собi там у краї перiззеянина та рефаїв, бо Єфремова гора стала тiсна для тебе. I сказали Йосиповi16

сини: Не вистачить нам тiєї гори, та й залiзна колесниця в кожного ханаанеянина, що сидить у до-
линi, як у того, що в Бет-Шеанi та в його залежних мiстах, так i в того, що в долинi Iзреельськiй. I17

сказав Iсус до Йосипового дому, до Єфрема та до Манасiї, говорячи: Ти численний народ, i в тебе
сила велика, не буде тобi один жеребок, але буде тобi гористий край; а що там лiс, то викорчуй18

його, i будуть тобi й його кiнцi. Бо ти виженеш ханаанеянина, хоч у нього колесницi залiзнi, хоч вiн
сильний.

I була зiбрана вся громада Iзраїлевих синiв до Шiло, i вони помiстили там скинiю заповiту, а18
перед ними був здобутий Край. I позоставалося серед Iзраїлевих синiв сiм племен, що не подiлили2

ще спадку свого. I сказав Iсус до Iзраїлевих синiв: Аж доки ви будете лiнуватися пiти посiсти той3

Край, що дав вам Господь, Бог ваших батькiв? Дайте вiд себе по три мужi на плем’я, i я пошлю їх.4

I вони встануть, i будуть ходити по Краю, i опишуть його за їхнiм спадком, та й прийдуть до мене.
I вони подiлять його собi на сiм частин. Юда стане на своїй границi з пiвдня, а Йосипiв дiм стане5

на своїй границi з пiвночi. А ви опишете той Край, сiм частин, i принесете описа менi сюди, а я6

кину вам жеребка тут перед лицем Господа, Бога нашого. А Левитам нема частки помiж вами, бо7

священнодiяння Господнє спадщина його. А Гад, i Рувим, та половина Манасiїного племени взяли
свiй спадок по той бiк Йордану на схiд, що дав їм Мойсей, раб Господнiй. I встали тi мужi й пi-8

шли. А Iсус наказав тим, що пiшли описувати Край, говорячи: Iдiть i походiть по Краю, i опишiть
його, та й вертайтеся до мене. А я кину вам жеребка тут перед Господнiм лицем у Шiло. I пiшли9

тi мужi, i перейшли по Краю, та й описали його за мiстами на сiм частин у книжцi. I прийшли вони
до Iсуса до табору в Шiло. I кинув їм Iсус жеребка в Шiло перед Господнiм лицем. I подiлив там10

Iсус Край для Iзраїлевих синiв за їхнiми подiлами. I вийшов жеребок для племени Венiяминових11

синiв за їхнiми родами, i вийшла границя їхнього жеребка мiж синами Юдиними та мiж синами Йо-
сиповими. I була їм границя на пiвнiчну сторону вiд Йордану. I пiдiймається та границя до краю12

Єрихону з пiвночi, i пiдiймається на гору на захiд, i закiнчується при пустинi Бет-Евен. А звiд-13

ти переходить та границя до Лузу, до краю Лузу на пiвдень, це Бет-Ел. I сходить та границя до
Атрот-Аддару на гору, що з пiвдня до долiшнього Бет-Хорону. I тягнеться та границя, i повер-14

тається на захiднiй бiк, на пiвдень вiд гори, що навпроти Бет-Хорону на пiвдень, i закiнчується
при Кiр’ят-Баалi, це Кiр’ят-Єарiм, мiстi Юдиних синiв. Це захiдня сторона. А пiвденна сторона15

вiд кiнця Кiр’ят-Єарiму. I виходить та границя на захiд, i виходить до джерела Ме-Нефтоаху. I16

сходить та границя до кiнця гори, що навпроти Ге-Бен-Гiннома, що в долинi Рефаїм на пiвнiч. I
сходить Ге-Гiнном побiч євусеянина на пiвдень, i сходить до Ен-Рогелу, i тягнеться вона з пiв-17

ночi, i виходить до Ен-Шемешу, i виходить до Гелiлоту, що навпроти Маале-Адуммiм. I сходить
вона до Евен-Боган-Бен-Реувену. I переходить побiч навпроти Арави на пiвнiч, та й сходить до18

Арави. I переходить та границя побiч Бет-Хогли на пiвнiч, i закiнчується границя при затоцi Со-19

лоного моря на пiвнiч, до кiнця Йордану з пiвдня. Це границя пiвденна. А Йордан граничить його20

зо схiдньої сторони. Це спадок Венiяминових синiв за границями його навколо, за родами його. I21

були мiста для племени Венiяминових синiв за їхнiми родами: Єрихон, i Бет-Хогла, i Емек-Кецiц,
i Бет-Гаарава, i Цемараїм, i Бет-Ел, i Аввiм, i Пара, i Офра, i Кефар-Гааммонi, i Офнi, i Гева,22, 23, 24

дванадцять мiст та їхнi оселi. Гiв’он, i Рама, i Беерот, i Мiцпе, i Кефiра, i Моца, i Рекем, i Їрпеїл,25, 26, 27

i Пар’ала, i Цела, Елеф, i Євусi, воно Єрусалим, Гiв’ат, Кiр’ят-Єарiм, чотирнадцять мiст та їхнi28

оселi. Це спадок Венiяминових синiв за їхнiми родами.
А другий жеребок вийшов Симеоновi, племенi Симеонових синiв за їхнiми родами. I був їхнiй19

спадок серед спадку Юдиних синiв. I був їм у спадку: Беер-Шева, i Молада, i Хацар-Шуал, i2, 3

Бала, i Ецем, i Елтолад, i Бетул, i Хорма, i Цiклаг, i Бет-Гаммаркавот, i Хацар-Суса, i Бет-4, 5, 6

Леваот, i Шарухен, тринадцять мiст та їхнi оселi. Аїн, Рiммон, i Етер, i Ашан, чотири мiстi та7

їхнi оселi. А всi оселi, що навколо тих мiст аж до Баалат-Беер-Рамат-Негеву, це спадок пле-8

мени Симеонових синiв за їхнiми родами. З надiлу Юдиних синiв спадок синiв Симеонових, бо9

надiл Юдиних синiв був численнiший вiд них. I посiли Симеоновi сини в серединi їхнього спадку.
А третiй жеребок вийшов Завулоновим синам за їхнiми родами, i була границя їхнього спадку аж10

до Сарiду. I пiдiймається їхня границя до Яму та Мар’али, i стикається з Даббешетом, i стикає-11
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ться з потоком, що навпроти Йокнеаму, i вертається з Сарiду на схiд, до сходу сонця, на границю 12

Кiслот-Фавору, i виходить до Доврату, i пiдiймається до Яфiя. А звiдти переходить на схiд, на схiд 13

до Гат-Хеферу, Ет-Кацiну, до Рiммон-Гамметоару, до Неї. I повертається його границя з пiвночi 14

Ханнатону, i закiнчується при Ге-Їфтах-Елi. I Каттат, i Нагалал, i Шiмрон, i Їд’ала, i Вiфлеєм, 15

дванадцять мiст та їхнi оселi. Це спадок Завулонових синiв за їхнiми родами, оцi мiста та їхнi 16

оселi. Четвертий жеребок вийшов Iссахаровi, Iссахаровим синам за їхнiми родами. I була їхня 17, 18

границя: їзреел, i Кесуллот, i Шунем, i Хафараїм, i Шiон, i Анахарат, i Раббiт, i Кiшйон, Евес, i 19, 20, 21

Ремет, i Ен-Ганнiм, i Ен-Хадда, i Бет-Паццец. I дотикається та границя до Фавору, i Шахацiми, i 22

Бет-Шемету, i їхня границя закiнчується при Йорданi, шiстнадцять мiст та їхнi оселi. Оце спадок 23

племени Iссахарових синiв за їхнiми родами, мiста та їхнi оселi. А п’ятий жеребок вийшов племенi 24

Асирових синiв за їхнiми родами. I була їхня границя: Хелкат, i Халi, i Бетен, i Ахшат, i Аллам- 25, 26

мелех, i Ам’ад, i Мiш’ал, i дотикається Кармелю на захiд та Шiхор-Лiвнату, i вертається на схiд 27

сонця до Бет-Дагону, i дотикається Завулона та Ге-Їфтах-Елу, на пiвнiч Бет-Гаемеку та Нiелу, i
виходить до Кавулу злiва. I Еврон, i Рехов, i Хаммон, i Кана аж до Сидону Великого. I вертає- 28, 29

ться та границя до Рами та аж до мiста Мiвцар-Цору, i вертається границя до Хоси, i закiнчується
при заходi вiд околицi Ахзiву, i Умма, i Афек, i Рехов, двадцять i двоє мiст та їхнi оселi. Оце спа- 30, 31

док племени Асирових синiв за їхнiми родами, тi мiста та їхнi оселi. Синам Нефталимовим вийшов 32

шостий жеребок, для синiв Нефталимових за їхнiми родами. I була їхня границя: вiд Хелефу, вiд 33

Елону при Цаананнiмi, i Адамi Ганнекев, i Явнеїл аж до Лаккуму, i кiнчалася вона при Йорданi. I 34

повертається та границя на захiд до Ашнот-Фавору, i виходить звiдти до Хуккоку та дотикається
Завулона з полудня, а Асира дотикається з заходу, а Юди при Йорданi на схiд сонця. А мiста 35

твердиннi: Цiддiм, Цер, i Хаммат, Раккат i Кiннерет, i Адама, i Рама, I Хацор, i Кедеш, i Едреї, i 36, 37

Ен-Хасор, i Їр’он, i Мiгдал-Ел, Хорем, i Бет-Анат, i Бет-Шамеш, дев’ятнадцять мiст та їхнi оселi. 38

Оце спадок племени синiв Нефталимових за їхнiми родами, мiста та їхнi оселi. А племенi Данових 39, 40

синiв за їхнiми родами вийшов сьомий жеребок. I була границя їхнього наслiддя: Цор’а, i Ешта- 41

ол, i Iр-Шемеш, i Шаалаббiн, i Айялон, i Їтла, i Елон, i Тiмната, i Екрон, i Елтеке, i Гiббетон, i 42, 43, 44

Баалат, i Єгуд, i Бене-Берак, i Гат-Рiммон, i Ме-Яркон, i Раккон iз границею навпроти Яфи. I 45, 46, 47

вийшла границя Данових синiв вiд них. А Дановi сини пiшли й воювали з Лешемом, i здобули його,
i побили вiстрям меча, i посiли його, та й осiлися в ньому. I вони назвали Лешему iм’я: Дан, як iм’я
їхнього батька Дана. Оце спадок племени Данових синiв за їхнiми родами, тi мiста та їхнi оселi. I 48, 49

скiнчили вони посiдати Край згiдно з його границями. I дали Iзраїлевi сини спадок Iсусовi, синовi
Навиновому, посеред себе. На Господнiй наказ дали йому те мiсто, яке вiн жадав: Тiмнат-Серах 50

на Єфремовiй горi. I збудував вiн мiсто, та й осiвся в ньому. Оце той спадок, що священик Елеа- 51

зар i Iсус, син Навинiв, та голови домiв батькiв давали племенам Iзраїлевих синiв жеребком у Шiло
перед Господнiм лицем при входi до скинiї заповiту. I покiнчили вони дiлити Край.

I Господь промовляв до Iсуса, говорячи: Промовляй до Iзраїлевих синiв, говорячи: Дайте собi 20, 2

мiста на сховища, про якi Я говорив вам через Мойсея, щоб утiкав туди убiйник, що заб’є кого 3

ненароком невмисне, i вони будуть для вас на мiсце сховища вiд месника за кров. I втече вiн до 4

одного з тих мiст, i стане при входi мiської брами, та й буде голосно говорити старшим того мiста
про свою справу. I вони вiзьмуть його до мiста до себе, i дадуть йому мiсце, i вiн осяде з ними. А 5

коли буде гнатися за ним месник, то не видадуть убiйника в руку його, бо вiн невмисне забив свого
ближнього, i не був йому ворогом анi вчора, анi позавчора. I буде вiн сидiти в тому мiстi, аж поки 6

не стане перед громадою на суд, аж до смерти найвищого священика, що буде в тих днях. Тодi
повернеться убiйник, та й увiйде до свого мiста та до свого дому, до того мiста, звiдки вiн утiк. I 7

посвятили вони Кедеш в Галiлi на Нефталимовiй горi, i Сихем на Єфремовiй горi та Кiр’ят-Арбу,
воно Ефрон, на горi Юдинiй. А по той бiк єрихонського Йордану на схiд вони дали: Бецер на 8

пустинi, на рiвнинi, iз Рувимового племени, i Рамот у Гiлеадi з Гадового племени, i Галан у Башанi
з Манасiїного племени. Оце були мiста призначення для всiх Iзраїлевих синiв та для приходька, 9

що мешкає чужинцем серед них, на сховище туди кожному, хто вб’є кого ненароком. I не помре вiн
вiд руки месника за кров, аж поки не стане перед громадою.

I пiдiйшли голови домiв батькiв Левiєвих до священика Елеазара й до Iсуса, сина Навинового, 21
та до голiв домiв батькiв племен Iзраїлевих синiв, та й говорили до них у Шiло в ханаанському 2
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Краї, кажучи: Господь наказав був через Мойсея дати нам мiста на сидiння, а їхнi пасовиська для
нашої худоби. I дали Iзраїлевi сини Левитам зо свого надiлу на наказ Господнiй тi мiста та їхнi3

пасовиська. I вийшов жеребок для родiв кегатеянина. I були синам священика Аарона з Левитiв4

вiд племени Юдиного, i вiд племени Симеонового, i вiд племени Венiяминового тринадцять мiст. А5

Кегатовим синам, що позосталися з родiв племени Єфремового й з племени Данового та з половини
племени Манасiїного жеребком дiсталося десять мiст. А для Гершонових синiв вiд родiв Iссаха-6

рового племени, i вiд Асирового племени, i вiд Нефталимового племени, i вiд половини Манасiїного
племени в Башанi жеребком дiсталося тринадцять мiст. Мерарiєвим синам за їхнiми родами дiста-7

лося вiд племени Рувимового, i вiд племени Гадового, i вiд племени Завулонового дванадцять мiст.
I дали Iзраїлевi сини Левитам тi мiста та їхнi пасовиська, як наказав був Господь через Мойсея, же-8

ребком. I дали вони з племени синiв Юдиних та з племени синiв Симеонових тi мiста, що будуть9

нижче названi йменням своїм. I було для Ааронових синiв iз родiв кегатеянина, з Левiєвих синiв,10

бо їм був жеребок найперше. I дали їм мiсто Кiр’ят, батька велетнiв Арби, воно Хеврон, на Юдиних11

горах, та його пасовиська навколо нього. А мiйське поле та оселi його дали Калеву, синовi Єфун-12

неєвому, на власнiсть його. А синам священика Аарона дали мiсто сховища вбiйника: Хеврон та13

його пасовиська, i Лiвну та її пасовиська, i Яттiр та його пасовиська, i Ештемоа та її пасовиська,14

i Холон та його пасовиська, i Девiр та його пасовиська, i Аїн та його пасовиська, i Ютту та її па-15, 16

совиська, Бет-Шемеш та його пасовиська, дев’ять мiст вiд двох тих племен. А вiд Венiяминового17

племени: Гiв’он та його пасовиська, Геву та її пасовиська, Анатоль та його пасовиська, i Алмон18

та його пасовиська, мiст четверо. Усiх мiст Ааронових синiв, священикiв, тринадцять мiст та їхнi19

пасовиська. А родам Кегатових синiв, Левитам, що позостали вiд Кегатових синiв, мiста їхнього20

жеребка були вiд Єфремового племени. I дали їм мiсто сховища вбiйника: Сихем та його пасови-21

ська, на Єфремовiй горi, i Гезер та його пасовиська. I Кiвцаїм та його пасовиська, i Бет-Хорон22

та його пасовиська, мiст четверо. А вiд Данового племени: Елтеке та його пасовиська, Гiббетон23

та його пасовиська, Айялон та його пасовиська, Гат-Рiммон та його пасовиська, мiст четверо. А24, 25

вiд половини Манасiїного племени: Таанах та його пасовиська, i Гат-Рiммон та його пасовиська,
мiст двоє. Усiх мiст десять та їхнi пасовиська для родiв позосталих Кегатових синiв. А для Гер-26, 27

шонових синiв з Левiєвих родiв вiд половини Манасiїного племени мiсто сховища вбiйника: Голан
у Башанi та його пасовиська, i Беештера та її пасовиська, мiст двоє. А вiд Iссахарового племени:28

Кiш’йон та його пасовиська, Доврат та його пасовиська, Ярмут та його пасовиська, Ен-Ганнiм29

та його пасовиська, мiст четверо. А вiд Асирового племени: Мiш’ал та його пасовиська, Ардон та30

його пасовиська, Хелкат та його пасовиська, Рехов та його пасовиська, мiст четверо. А вiд Не-31, 32

фталимового племени мiсто сховища вбiйника: Кедеш у Галiл та його пасовиська, i Хаммот-Дор та
його пасовиська, i Картан та його пасовиська, мiст троє. Усiх мiст Гершонових за їхнiми родами33

тринадцять мiст та їхнi пасовиська. А для родiв Мерарiєвих синiв, Левитiв, позосталих вiд пле-34

мени Завулонового: Йокнеам та його пасовиська, Карта та її пасовиська. Дiмна та її пасовиська,35

Нагалал та його пасовиська, мiст четверо. А вiд Рувимового племени: Бецар та його пасовиська,36

i Ягца та її пасовиська, Кедемот та його пасовиська, i Мефаат та його пасовиська, мiст четверо.37

А вiд Гадового племени мiсто сховища вбiйника: Рамот у Гiлеадi та його пасовиська, i Маханаїм та38

його пасовиська, Хешбон та його пасовиська, Язер та його пасовиська, усiх мiст четверо. Усiх39, 40

мiст для Мерарiєвих синiв за їхнiми родами, що позосталися з Левiєвих родiв, було за їхнiм же-
ребком дванадцять мiст. Усiх Левiєвих мiст серед власности Iзраїлевих синiв сорок i вiсiм мiст та41

їхнi пасовиська. Будуть тi мiста такi: кожне мiсто з пасовиськом його навколо нього, так для всiх42

тих мiст. I дав Господь Iзраїлевi ввесь той Край, що присягнув був дати його їхнiм батькам, i вони43

посiли його та й осiлися в ньому. I Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнiм ба-44

тькам. I нiхто зо всiх їхнiх ворогiв на встояв перед ними, усiх їхнiх ворогiв Господь дав у їхню руку.
Нiчого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Iзраїлевого дому,45

усе збулося.
Тодi покликав Iсус племено Рувимове та Гадове, та половину Манасiїного племени, та й сказав22, 2

їм: Ви виконували все, що вам наказав був раб Господнiй Мойсей, i ви слухалися голосу мого про
все, що я вам наказував. Ви оце не лишали братiв своїх довгi днi аж до цього дня, i ви додержували3

виконання заповiдей Господа, Бога вашого. А тепер Господь, Бог ваш, дав мир вашим братам, як4

вам говорив був. I тепер повернiться, та й iдiть собi до наметiв своїх, до краю вашої власности, що
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вам дав Мойсей, раб Господнiй, на тiм боцi Йордану. Тiльки дуже пильнуйте виконувати заповiдь 5

та Закона, що наказав був вам Мойсей, раб Господнiй: любити Господа, Бога вашого, i ходити всiма
Його дорогами, i додержувати Його заповiдi, i линути до Нього, i служити Йому всiм вашим серцем
та всiєю вашою душею. I поблагословив їх Iсус, та й послав їх, а вони пiшли до наметiв своїх. А 6, 7

половинi Манасiїного племени Мойсей дав у Башанi, а половинi його дав Iсус з їхнiми братами на
цiм боцi Йордану на захiд. I також, коли Iсус вiдпускав їх до їхнiх наметiв, то поблагословив їх, та 8

й сказав до них, говорячи: Вернiться до своїх наметiв iз великими маєтками та з дуже численною
худобою, зо срiблом, i з золотом, i з мiддю, i з залiзом, i з дуже багатьома одежами. Подiлiть здобич
вiд ваших ворогiв iз вашими братами. I вернулися, i пiшли сини Рувимовi й сини Гадовi та поло- 9

вина Манасiїного племени вiд Iзраїлевих синiв, iз Шiло, що в ханаанському Краї, щоб пiти до краю
Гiлеад, до краю своєї власности, що посiли його на наказ Господнiй через Мойсея. I прийшли 10

до йорданських могил, що в ханаанському Краї, i збудували там сини Рувимовi й сини Гадовi та
половина Манасiїного племени жертiвника над Йорданом, жертiвника великого на вид. I почули 11

Iзраїлевi сини таке: Оце збудували сини Рувимовi й сини Гадовi та половина Манасiїного племени
жертiвника навпроти ханаанського Краю, при йорданських могилах, на боцi Iзраїлевих синiв. I 12

почули це Iзраїлевi сини, i була зiбрана вся громада Iзраїлевих синiв до Шiло, щоб пiти на них вiй-
ною. I послали Iзраїлевi сини до синiв Рувимових i до синiв Гадових та до половини Манасiїного 13

племени гiлеадського краю Пiнхаса, сина священика Елеазара, та з ним десять начальникiв, по 14

одному начальниковi для батькового дому з усiх Iзраїлевих племен; а кожен iз них голова дому їхнiх
батькiв, вони для тисяч Iзраїлевих. I прийшли вони до синiв Рувимових й до синiв Гадових та до 15

половини Манасiїного племени до гiлеадського краю, та й говорили з ними, кажучи: Так сказала 16

вся Господня громада: Що це за переступ, що ви спроневiрилися ним проти Iзраїлевого Бога, щоб
вiдвернутись сьогоднi вiд Господа? Бо ви збудували собi жертiвника, щоб сьогоднi збунтуватися
проти Господа. Чи нам мало Пеорового грiха, з якого ми не очистилися аж до цього дня, i була 17

пораза в Господнiй громадi? А ви вiдвертаєтеся сьогоднi вiд Господа. I станеться, ви збунутуєте- 18

ся сьогоднi проти Господа, а Вiн узавтра розгнiвається на всю Iзраїлеву громаду. I справдi, якщо 19

край вашої посiлости нечистий, перейдiть собi до Краю Господньої посiлости, що там пробуває Го-
сподня скинiя, i вiзьмiть посiлiсть серед нас, а на Господа не бунтуйтеся, i не бунтуйтеся проти нас
вашим збудуванням собi жертiвника, окрiм жертiвника Господа, Бога нашого. Чи ж не Ахан, син 20

Зерахiв, спроневiрився був переступом у заклятому, а гнiв був на всю Iзраїлеву громаду? I вiн був
єдиний чоловiк, що не помер своєю смертю через свiй грiх. I вiдповiли сини Рувимовi, сини Гадовi 21

та половина Манасiїного племени, i говорили з головами тисяч Iзраїлевих: Бог богiв Господь, Бог 22

богiв Господь, Вiн знає, i Iзраїль вiн буде знати. Не пощади нас цього дня, якщо бунтом i якщо
переступом проти Господа ми це зробили, якщо ми збудували собi жертiвника на вiдвернення вiд 23

Господа; а якщо ми будували на принесення цiлопалення та жертви хлiбної, i якщо на спорядження
на ньому мирних жертов, то Господь Вiн вiдплатить, i якщо ми не зробили цього з обавою про 24

таку рiч, говорячи: Завтра скажуть вашi сини до наших синiв, говорячи: Що вам до Господа, Бога
Iзраїлевого? Бо Господь дав границю помiж нами та помiж вами, сини Рувимовi та сини Гадо- 25

вi, Йордан, нема вам надiлу в Господi! I вашi сини вiдiрвуть наших синiв вiд боязнi Господа. Тож 26

сказали ми: Зробiм собi, збудуймо жертiвника не на цiлопалення й не на жертву, але щоб вiн був 27

свiдком мiж нами та мiж вами, i мiж поколiннями нашими по нас, що ми служили служби Господнi
перед Його лицем нашими цiлопаленнями, i нашими жертвами, i нашими жертвами мирними. I не
скажуть вашi сини взавтра до наших синiв: нема вам надiлу в Господi! I сказали ми: I станеться, 28

коли так скажуть до нас та до наших поколiнь узавтра, то ми скажемо: Подивiться на вигляд жер-
тiвника, що зробили були нашi батьки не на цiлопалення й не на жертву, але щоб був вiн свiдком
мiж нами та мiж вами. Борони нас, Боже, бунтуватися нам проти Господа, i вiдвертатися сьогоднi 29

вiд Господа, щоб будувати жертiвника на цiлопалення, i на жертву хлiбну, i на жертву, окрiм жер-
тiвника Господа, Бога нашого, що перед скинiєю Його. I почув священик Пiнхас та начальники 30

громади й голови тисяч Iзраїлевих, що були з ним, тi слова, що казали сини Рувимовi й сини Гадовi
та сини Манасiїнi, i було це добре в їхнiх очах. I сказав Пiнхас, син священика Елеазара, до си- 31

нiв Рувимових, i до синiв Гадових та до синiв Манасiїних: Сьогоднi ми пiзнали, що Господь серед
вас, що ви не спроневiрилися Господевi тим переступом, тепер ви визволили Iзраїлевих синiв вiд
Господньої руки. I вернувся Пiнхас, син священика Елеазара, та начальники вiд синiв Рувимових, 32
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i вiд синiв Гадових з гiлеадського краю до Краю ханаанського до Iзраїлевих синiв, i здали їм звiт. I33

була добра та рiч в очах синiв Iзраїлевих. I поблагословили Бога Iзраїлевi сини, i не сказали йти на
них вiйною, щоб знищити край, що сини Рувимовi та сини Гадовi сидять у ньому. I назвали сини34

Рувимовi та сини Гадовi iм’я жертiвниковi: Ед, бо вiн свiдок мiж нами, що Господь Вiн Бог.
I сталося по багатьох днях по тому, як Господь дав мир Iзраїлевi вiд усiх їхнiх ворогiв навко-23

ло, а Iсус постарiв, увiйшов у лiта, то покликав Iсус усього Iзраїля, його старших, i голiв його, i2

суддiв його, i урядникiв його, та й сказав до них: Я постарiв, увiйшов у лiта. А ви бачили все, що3

зробив був Господь, Бог ваш, усiм цим людям для вас, бо Господь, Бог ваш, Вiн Той воюючий для
вас! Дивiться, ось я подiлив вам жеребком цих позосталих людей на спадок для ваших племен вiд4

Йордану, i всi народи, що вигубив я, аж по море Велике, мiсце заходу сонця. А Господь, Бог ваш,5

Вiн пожене їх перед вами, i вижене їх перед вами, i ви посядете їхнiй Край, як говорив був Господь,
Бог ваш, до вас. I ви будете дуже сильнi, щоб виконувати й чинити все, написане в книзi Закону6

Мойсеєвого, щоб не вiдхилятися вiд нього анi праворуч, анi лiворуч, щоб ви не змiшувалися з ци-7

ми людьми, цими позосталими з вами, а iм’я їхнiх богiв ви не згадаєте, i не будете заприсягати ними,
i не будете служити їм, i не будете вклонятися їм, бо ви будете горнутися тiльки до Господа, Бога8

вашого, як робили ви аж до цього дня. I вигнав Господь перед вами народи великi та сильнi, а ви9

не встояв нiхто перед вами аж до цього дня. Один чоловiк iз вас сам жене тисячу, бо Господь, Бог10

ваш Вiн той Вояк для вас, як говорив був Вiн вам. I будете ви дуже пильнувати про свої душi, щоб11

любити Господа, Бога вашого. Бо якщо справдi будете ви вiдвертатися й прилiпитеся до решти12

цих народiв, цих позосталих iз вами, i будете свататися з ними, i будете змiшуватися з ними, а вони
з вами, то дiйсно будете ви знати, що Господь, Бог ваш, бiльш не гнатиме цi народи перед вами,13

i вони стануть для вас сiткою й пасткою, та батогом на вашi боки, та терням на вашi очi, аж поки
ви не вигинете з-над цiєї доброї землi, яку дав вам Господь, Бог ваш. А я оце сьогоднi вiдходжу14

дорогою всiєї землi. А ви будете знати всiм своїм серцем та всiєю своєю душею, що не вiдпало анi
одне слово зо всiх тих добрих слiв, що про вас говорив був Господь, Бог ваш, усе збулося вам, не
вiдпало з нього анi одне слово. I станеться, отак, як збулося вам усе те добре слово, що про вас15

говорив був Господь, Бог ваш, так наведе Господь на вас усе те слово зле, аж поки Вiн вигубить
вас з-над цiєї доброї землi, яку вам дав Господь, Бог ваш. Коли ви переступите заповiта Господа,16

Бога вашого, що Вiн наказав вам, i пiдете й будете служити iншим богам, i будете вклонятися їм, то
запалиться гнiв Господнiй на вас, i ви скоро погинете з того хорошого Краю, що його Вiн вам дав.

I зiбрав Iсус усi Iзраїлевi племена до Сихему, i покликав Iзраїлевих старших, i голiв його, i суд-24
дiв його, i урядникiв його, i поставали вони перед Божим лицем. I сказав Iсус до всього народу:2

Так сказав Господь, Бог Iзраїлiв: По тiм боцi Рiчки сидiли були вашi батьки вiд вiкiв: Терах, батько
Авраамiв та батько Нахорiв, i служили iншим богам. I взяв Я вашого батька Авраама з того боку3

Рiчки, i водив його по всьому ханаанському Краї, i розмножив насiння його, i дав йому Iсака. I4

дав Я Iсаковi Якова та Iсава, i дав Iсавовi гору Сеїр, щоб її посiв, а Якiв та сини його зiйшли до
Єгипту. I послав Я Мойсея та Аарона, та й ударив Єгипет, як зробив Я серед нього, а потому Я5

вивiв вас. I вивiв Я ваших батькiв iз Єгипту, i ввiйшли ви до моря, а Єгипет гнався за вашими6

батьками колесницями та верхiвцями до Червоного моря. I кликали вони до Господа, i Вiн поклав7

темряву мiж вами та мiж Єгиптянином, i навiв на нього море, i воно покрило його, i вашi очi бачили
те, що зробив Я в Єгиптi. I сидiли ви в пустинi багато днiв. I ввiв я вас до краю амореян, що си-8

дять по тiм боцi Йордану, i вони воювали з вами, а Я дав їх у вашу руку. I ви посiли їхнiй край, i Я
вигубив їх перед вами. I встав був Балак, син Цiппорiв, цар моавський, i воював з Iзраїлем. I вiн9

послав i покликав Валаама, Беорового сина, щоб проклясти вас. Та не хотiв Я слухати Валаама, i10

вiн, благословляючи, поблагословив вас, i Я врятував вас вiд його руки. I перейшли ви Йордан, i11

прийшли до Єрихону. I воювали з вами господарi Єрихону: перiззеянин, i ханаанеянин, i хiттеянин,
i гiргашеянин, i хiввеянин, i євусеянин, а Я дав їх у вашу руку. I послав Я перед вами шершня,12

i вiн вигнав їх перед вами, двох царiв аморейських, не мечем твоїм i не луком твоїм. I дав Я вам13

Край, що над ним ти не трудився, i мiста, що їх ви не будували, i ви осiлися в них; виноградники
та оливки, яких ви не садили, ви їли. А тепер бiйтеся Господа й служiть Йому в невинностi та в14

правдi, i повiдкидайте богiв, яким служили вашi батьки на тому боцi Рiчки та в Єгиптi, та й служiть
Господевi. А якщо зле в очах ваших служити Господевi, виберiть собi сьогоднi, кому будете слу-15
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жити, чи богам, яким служили вашi батьки, що по тому боцi Рiчки, та чи богам аморейським, що
ви сидите в їхньому краї. А я та дiм мiй будемо служити Господевi. I вiдповiв народ та й сказав: 16

Борони, нас Боже, покинути Господа, щоб служити iншим богам! Бо Господь, Бог наш, Вiн Той, 17

що вивiв нас та наших батькiв з єгипетського краю, з дому рабства, i що зробив на наших очах тi
великi знамена, i стерiг нас на всiй дорозi, що нею ми ходили, i по всiх народах, що ми перейшли
серед них. I повиганяв Господь усi народи та амореянина, мешканця цього Краю, перед нами. I 18

ми будемо служити Господевi, бо Вiн Бог наш. I сказав Iсус до народу: Ви не здолiєте служити 19

Господевi, бо Вiн Бог святий, Бог заздрiсний Вiн. Не простить Вiн вашу провину та ваших грiхiв.
Коли ви покинете Господа, i будете служити чужим богам, то Вiн вернеться, i зробить вам зло, i 20

вигубить вас по тому, як робив був добро вам. I сказав народ до Iсуса: Нi, таки Господевi будемо 21

служити! I сказав Iсус до народу: Ви свiдки на себе, що ви вибрали Господа служити Йому. I ска- 22

зали вони: Свiдки! А тепер покиньте чужих богiв, що серед вас, i прихилiть своє серце до Господа, 23

Бога Iзраїлевого. I сказав народ до Iсуса: Господевi, Боговi нашому, ми будемо служити, а голосу 24

Його будемо слухатися! I склав Iсус заповiта з народом того дня, i дав йому постанови та закони в 25

Сихемi. I написав Iсус тi слова в книзi Божого Закону, i взяв великого каменя, та й поставив його 26

там пiд тим дубом, що в Господнiй святинi. I сказав Iсус до всього народу: Ось оцей камiнь буде 27

на нас на свiдчення, бо вiн чув усi Господнi слова, що Вiн говорив з нами. I вiн буде на вас за свiд-
ка, щоб ви не виреклися вашого Бога. I вiдпустив Iсус народ, кожного до спадку його. I сталося 28, 29

по тих випадках, i вмер Iсус, син Навинiв, раб Господнiй, вiку ста й десяти лiт. I поховали його в 30

границi спадку його, у Тiмнат-Сераховi, що в Єфремових горах, на пiвнiч вiд гори Гааш. I служив 31

Iзраїль Господевi по всi днi Iсуса та по всi днi старших, що продовжили днi свої по Iсусi, i що знали
всякий чин Господнiй, що зробив Вiн Iзраїлевi. А Йосиповi костi, якi Iзраїлевi сини винесли були 32

з Єгипту, поховали в Сихемi, на дiлянцi поля, що купив був Якiв вiд синiв Гамора, Сихемового ба-
тька, за сто кеситiв. I Елеазар, син Ааронiв, умер, i поховали його на верхiв’ї Пiнхаса, його сина, 33

яке було йому дане на Єфремовiй горi.
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I
сталося по смертi Iсуса, i питалися Iзраїлевi сини Господа, говорячи: Хто з нас вийде спереду1
на ханаанеянина, щоб воювати з ним? I сказав Господь: Юда пiде. Оце Я дав Край у його2

руку. I сказав Юда до Симеона, свого брата: Iди зо мною на мiй жеребок, i будемо воюва-3

ти з ханаанеянином, то пiду й я з тобою на твiй жеребок. I пiшов iз ним Симеон. I пiднявся4

Юда, а Господь дав ханаанеянина та перiззеянина в їхню руку. I вони побили їх у Безеку, десять
тисяч чоловiка. I знайшли вони в Безеку Адонi-Безека, i воювали з ним, i побили ханаанеяни-5

на та перiззеянина. I втiкав Адонi-Безек, а вони гналися за ним, i зловили його, i повiдрубували6

великi пальцi його рук та його нiг. I сказав Адонi-Безек: Сiмдесят царiв з вiдрубаними великими7

пальцями їхнiх рук та їхнiх нiг часто збирали поживу пiд столом моїм. Як робив я, так вiдплатив
менi Бог! I воювали Юдинi сини з Єрусалимом, i здобули його, i побили його вiстрям меча, а мi-8

сто пустили з огнем. А потому Юдинi сини зiйшли воювати з ханаанеянином, мешканцем гори,9

i Негеву, i Шефелi. I пiшов Юда до ханаанеянина, що сидить у Хевронi, а iм’я Хеврону було ко-10

лись: Кiр’ят-Арба, i побили Шешая, й Ахiмана та Талмая. А звiдти пiшов вiн до мешканцiв Девiру,11

а iм’я Девiру колись: Кiр’ят-Сефер. I сказав Калев: Хто поб’є Кiр’ят-Сефер та здобуде його, то12

дам йому Ахсу, дочку мою, за жiнку. I здобув його Отнiїл, син Кенезiв, брат Калевiв, молодший13

вiд нього. I вiн дав йому свою дочку Ахсу за жiнку. I сталося, коли вона прийшла, то намовила14

його жадати поля вiд її батька. I зiйшла вона з осла, а Калев сказав їй: Що тобi? I вона сказала15

йому: Дай менi дара благословення! Бо ти дав менi землю суху, то дай менi воднi джерела. I Ка-
лев дав їй Гуллот-горiшнiй та Гуллот-долiшнiй. А сини Кенея, Мойсеєвого тестя, пiшли з мiста16

Пальм з Юдиними синами до Юдиної пустинi, що на пiвднi Араду. I пiшов вiн, i осiвся з народом.
I пiшов Юда з Симеоном, своїм братом, та й побили ханаанеянина, мешканця Цефату, i вчинили17

його закляттям. I назвав iм’я того мiста: Хорма. I здобув Юда Аззу та границю її, й Ашкелон та18

границю його, i Екрон та границю його. I був Господь з Юдою, i вiн повиганяв мешканцiв гори. Та19

не мiг вiн повиганяти мешканцiв долини, бо вони мали залiзнi колесницi. I дали Калевовi Хеврон,20

як говорив був Мойсей, i вiн вигнав звiдти трьох велетнiв. А євусеянина, мешканця Єрусалиму,21

не вигнали Венiяминовi сини, i осiв євусеянин iз Венiяминовими синами в Єрусалимi, i сидять тут
аж до цього дня. I пiшов також дiм Йосипiв до Бет-Елу, а Господь був з ними. I вивiдав Йосипiв22, 23

дiм у Бет-Елi, а iм’я того мiста колись було Луз. I побачили сторожi чоловiка, що виходив iз того24

мiста, та й сказали до нього: Покажи нам вхiд до мiста, а ми вчинимо тобi милiсть! I вiн показав25

їм вхiд до мiста, i вони побили те мiсто вiстрям меча, а того чоловiка та ввесь його рiд вiдпустили.
I пiшов той чоловiк до краю хiттеян, i збудував мiсто, та й назвав iм’я йому: Луз, воно iм’я його аж26

до цього дня. А Манасiя не повиганяв мешканцiв Бет-Шеану та його залежних мiст, i Таанаху та27

його залежних мiст, i мешканцiв Дору та його залежних мiст, i мешканцiв Ївлеаму та його залежних
мiст, i мешканцiв Мiгiддо та його залежних мiст, i ханаанеянин волiв сидiти в тому краї. I сталося,28

коли Iзраїль змiцнився, то вiн наклав на ханаанеянина данину, але вигнати не вигнав його. I Єфрем29

не вигнав ханаанеянина, що мешкає в Гезерi, i осiвся ханаанеянин серед нього в Гезерi. Завулон30

не повиганяв мешканцiв Кiтрону та мешканцiв Нагалолу, i осiвся ханаанеянин серед нього, i став
за данину. Асир не повиганяв мешканцiв Акко, i мешканцiв Сидону, i Ахлаву, i Ахзiву, i Хелби, i31

Афiку, i Рехову. I осiвся асирець серед ханаанеянина, мешканця того Краю, бо вiн не вигнав йо-32

го. Нефталим не повиганяв мешканцiв Бет-Шемешу, i мешканцiв Бет-Анату, i вiн осiвся серед33

ханаанеянина, мешканця того Краю, а мешканцi Бет-Шемешу та Бет-Анату стали їм за данину. I34

тиснув амореянин Данових синiв на гору, бо не давав йому сходити на долину. I волiв амореянин35

сидiти на горi Херес в Айялонi та в Шаалевiмi, та стала сильною рука Йосипового дому, вiн став за
данину. А границя аморейська вiд Маале-Акраббiм, i вiд Сели та вище.36

I прийшов Ангол Господнiй з Гiлгалу до Бохiму, та й сказав: Я вивiв вас iз Єгипту до того Краю,2
що присягнув був вашим батькам. I сказав Я: не зламаю Свого заповiту з вами повiки! А ви не2

складете заповiту з мешканцями цього Краю, їхнi жертiвники порозбиваєте, та не слухали ви Мо-
го голосу. Що це ви зробили? I Я теж сказав: Не прожену їх вiд вас, i вони стануть вам терням3

у боки, а їхнi боги стануть вам пасткою. I сталося, як Ангол Господнiй говорив цi слова до всiх4

Iзраїлевих синiв, то народ пiднiс свiй голос, та й заплакав. I назвали iм’я того мiсця: Бохiм, i при-5
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носили там жертви Господевi. А Iсус вiдпустив народ, i Iзраїлевi сини розiйшлися кожен до свого 6

спадку, щоб посiсти той Край. I служив народ Господевi по всi днi Iсуса та по всi днi старших, якi 7

продовжили днi свої по Iсусi, що бачили всякий великий чин Господа, якого зробив Вiн Iзраїлевi.
I вмер Iсус, син Навинiв, раб Господнiй, вiку ста й десяти лiт. I поховали його в межах спадщини 8, 9

його, у Тiмнат-Хересi, в Єфремових горах, на пiвнiч вiд гори Гааш. I також усе це поколiння було 10

прилучене до батькiв своїх, а по них настало iнше поколiння, що не знало Господа, а також тих дiл,
якi чинив Вiн Iзраїлевi. I Iзраїлевi сини чинили зло в Господнiх очах, i служили Ваалам. I вони 11, 12

покинули Господа, Бога батькiв своїх, що вивiв їх iз єгипетського краю, та й пiшли за iншими бога-
ми, за богами тих народiв, що були в їхнiх околицях, i вклонялися їм, i гнiвили Господа. I покинули 13

вони Господа, та й служили Вааловi та Астартам. I запалав Господнiй гнiв на Iзраїля, i Вiн дав їх 14

у руку грабiжникiв, i вони їх грабували. I Вiн передав їх у руку навколишнiх їхнiх ворогiв, i вони не
могли вже встояти перед своїми ворогами. У всьому, де вони ходили, Господня рука була проти 15

них на зло, як говорив був Господь, i як заприсягнув їм Господь. I Вiн дуже їх тиснув. I поставив 16

Господь суддiв, i вони рятували їх вiд руки їхнiх грабiжникiв. Та вони не слухалися також своїх 17

суддiв, бо блудили за iншими богами, i вклонялися їм. Вони скоро вiдхилялися з тiєї дороги, якою
йшли їхнi батьки, щоб слухатися Господнiх наказiв. Вони так не робили! А коли Господь ставив їм 18

суддiв, то Господь був iз суддею, i рятував їх iз руки їхнiх ворогiв по всi днi того суддi, бо Господь
жалував їх через їхнiй стогiн через тих, що їх переслiдували та гнобили їх. I бувало, як умирав той 19

суддя, вони знову псувалися бiльше вiд своїх батькiв, щоб iти за iншими богами, щоб їм служити та
щоб їм вклонятися, i вони не кидали чинiв своїх та своєї неслухняної дороги. I запалився Господнiй 20

гнiв на Iзраїля, i Вiн сказав: За те, що люд цей переступив Мого заповiта, що Я наказав був їхнiм
батькам, i не слухалися Мого голосу, тож Я бiльше не виганятиму перед ними нiкого з тих народiв, 21

що Iсус позоставив, умираючи, щоб випробувати ними Iзраїля, чи держатимуться вони Господньої 22

дороги, щоб нею ходити, як держалися їхнi батьки, чи нi. I Господь позоставив тих людей, щоб їх 23

скоро не виганяти, i не дав їх у руку Iсусову.
А оце тi народи, що Господь позоставив на випробування ними Iзраїля, усi тi, що не знали всiх 3

вiйн ханаанських, тiльки щоб пiзнали поколiння Iзраїлевих синiв, щоб навчити їх вiйни, тiльки та- 2

ких, що перед тим не знали їх: п’ять володарiв филистимських, i всi ханаанеяни, i сидоняни, i хiв- 3

веяни, мешканцi гори Ливану, вiд гори Баал-Гермон аж до виходу до Гамату. I були вони залишенi 4

на випробування ними Iзраїля, щоб пiзнати, чи будуть вони слухатися заповiдей Господа, якi Вiн
наказав був їхнiм батькам через Мойсея. А Iзраїлевi сини сидiли серед ханаанеянина, хiттеянина, 5

i амореянина, i перiззеянина, i хiввеянина, i євусеянина. I вони брали їхнiх дочок собi за жiнок, а 6

своїх дочок давали їхнiм синам, та служили їхнiм богам. I Iзраїлевi сини робили зло в Господнiх 7

очах, i забули Господа, Бога свого, та й служили Ваалам та Астартам. I запалився Господнiй гнiв 8

на Iзраїля, i Вiн передав їх у руку Кушан-Рiш’атаїма, царя Араму двох рiчок. I служили Iзраїлевi
сини Кушан-Рiш’атаїмовi вiсiм лiт. I кликали Iзраїлевi сини до Господа, i Господь поставив для 9

Iзраїлевих синiв рятiвника, i вiн врятував їх, Отнiїла, сина Кеназа, брата Калева, молодшого вiд
нього. I був на ньому Дух Господнiй, i судив вiн Iзраїля. I вийшов вiн на вiйну, i Господь дав у йо- 10

го руку Кушан-Рiш’атаїма, царя арамського. I була сильна рука його над Кушан-Рiш’атаїмом. I 11

мав Край мир сорок лiт, i помер Отнiїл, син Кеназа. А Iзраїлевi сини й далi чинили зло в Госпо- 12

днiх очах, i Господь змiцнив Еглона, царя моавського, над Iзраїлем через те, що вони робили зло в
Господнiх очах. I зiбрав вiн до себе синiв Аммонових та Амаликових, та й пiшов i пiдбив Iзраїля. 13

I вони посiли Мiсто Пальм. I служили Iзраїлевi сини Еглоновi, царевi моавському, вiсiмнадцять 14

лiт. I кликали Iзраїлевi сини до Господа, i Господь поставив їм рятiвника, Егуда, сина Герового, 15

сина ємiнеянина, чоловiка лiвшу, з безвладною правою рукою. I послали Iзраїлевi сини через нього
дарунка Еглоновi, царевi моавському. I зробив собi Егуд меча, а в нього два вiстря, гошед довжина 16

його, вiн прип’яв його пiд своїм убранням на стегнi своєї правицi. I принiс вiн того дарунка Егло- 17

новi, царевi моавському. А Еглон чоловiк дуже товстий. I сталося, коли вiн скiнчив пiдносити того 18

дарунка, то вiдпустив тих, що несли того дарунка. А вiн вернувся вiд бовванiв, що при Гiлгалi, та й 19

сказав: У мене таємна справа до тебе, о царю! А той сказав: Тихо! I вийшли вiд нього всi, хто стояв
при ньому. I Егуд увiйшов до нього, а вiн сидить у прохолоднiй горницi, що була для нього самого. I 20

сказав Егуд: Я маю Боже слово для тебе. I той устав iз стiльця. I простяг Егуд свою лiвицю, i витяг 21

меча з-над стегна своєї правицi, та й загнав його йому в живiт. I ввiйшла також ручка за вiстрям, 22
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а сало закрило за вiстрям, бо вiн не витягнув меча з його живота. I ввiйшло вiстря до мiжкроччя. I23

вийшов Егуд до сiней, i зачинив за собою дверi тiєї горницi, та й замкнув. I вiн вийшов. А царськi24

раби ввiйшли та й побачили, аж ось дверi горницi замкненi. I вони сказали: Певне вiн для потре-
би своєї в прохолодному покої. I чекали вони аж допiзна, а ото вiн не вiдчиняє дверей горницi. I25

взяли вони ключа, i вiдчинили, аж ось їхнiй пан лежить мертвий на землi! А Егуд утiк, поки вони26

зволiкались. I вiн перейшов тi боввани, i сховався втечею до Сеїру. I сталося, коли вiн прийшов,27

то засурмив у сурму на Єфремових горах. I Iзраїлевi сини зiйшли з ним з гори, а вiн перед ними. I28

сказав вiн до них: Бiжiть за мною, бо Господь дав у вашу руку ваших моавських ворогiв! I зiйшли
вони за ним, i захопили йорданськi переходи до Моаву, i не дали нiкому перейти. I побили вони29

Моава того часу, близько десяти тисяч чоловiка, кожного кремезного й кожного сильного чоловi-
ка, i нiхто не втiк. I був того дня приборканий Моав пiд Iзраїлеву руку, а Край мав мир вiсiмдесят30

лiт. А по ньому був Шамгар, син Аната. I побив вiн филистимлян шiстсот чоловiка києм на худобу.31

I вiн теж урятував Iзраїля.
А Iзраїлевi сини ще бiльше чинили зло в Господнiх очах, а Егуд умер. I передав їх Господь у руку4, 2

Явiна, царя ханаанського, що царював у Гацорi. А зверхником його вiйська був Сiсера, i вiн сидiв у
Харошет-Гаггоїмi. I кликали Iзраїлевi сини до Господа, бо той мав дев’ятсот залiзних колесниць,3

i вiн сильно утискав Iзраїлевих синiв двадцять лiт. А Девора пророчиця, жiнка Лаппiдота, вона4

судила Iзраїля того часу. I сидiла вона пiд Девориною Пальмою, мiж Рамою та мiж Бет-Елом в5

Єфремових горах, а Iзраїлевi сини приходили до неї на суд. I вона послала й покликала Барака,6

Авiноамового сина, з Кедешу Нефталимового. I сказала до нього: Ось наказав Господь, Бог Iзра-
їлiв: Iди, зiйдеш на гору фавор, i вiзьмеш з собою десять тисяч чоловiка з синiв Нефталимових та
з синiв Завулонових. А я приведу до тебе, до Кiшонської долини, Сiсеру, начальника Явiнового7

вiйська, i колесницi його, i натовп його, та й дам його в твою руку. I сказав до неї Барак: Якщо8

ти пiдеш зо мною, то пiду, а якщо не пiдеш зо мною, не пiду. А вона вiдказала: Пiти пiду з тобою,9

тiльки не буде твоя слава на тiй дорозi, якою ти пiдеш, бо в руку жiнки Господь передасть Сiсеру. I
встала Девора, i пiшла з Бараком до Кедешу. I скликав Барак Завулона та Нефталима до Кеде-10

шу, i пiшло за ним десять тисяч чоловiка. I пiшла з ним Девора. А кенеянин Хевер вiддiлився вiд11

Каїна, з Ховавових синiв, Мойсеєвого тестя, i розклав намета свого аж до Елону в Цаананiмi, що
при Кедешi. I донесли Сiсерi, що Барак, син Авiноамiв, зiйшов на гору Фавор. I скликав Сiсера12, 13

всi свої колесницi, дев’ятсот залiзних колесниць, та ввесь народ, що з ним, з Харошет-Гаггоїму до
кiшонської долини. I сказала Девора до Барака: Уставай, бо це той день, коли Господь дав Сiсе-14

ру в твою руку. Ось Господь вийшов перед тобою. I зiйшов Барак з гори Фавор, а за ним десять
тисяч чоловiка. I Господь привiв у замiшання Сiсеру, i всi колесницi та ввесь той табiр вiстрям15

меча перед Бараком. I зiйшов Сiсера з колесницi, i побiг пiшки. А Барак гнався за колесницями16

та за табором аж до Харошет-Гаггоїму. I впав увесь табiр Сiсерин вiд вiстря меча, не позосталось
анi одного. А Сiсера втiк пiшки до намету Яїли, жiнки кенеянина Хевера, бо був мир мiж Явiном,17

царем Гацору, та мiж домом кенеянина Хевера. I вийшла Яїл навпроти Сiсери, i сказала до нього:18

Зайди, пане мiй, зайди до мене, не бiйся! I вiн зайшов до неї до намету, i вона накрила його ки-
лимом. I сказав вiн до неї: Напiй мене трохи водою, бо я спрагнений. I вiдкрила вона молочного19

бурдюка, i напоїла його, та й накрила його. I сказав вiн до неї: Стань при входi намету. I якщо хто20

ввiйде й запитає тебе та скаже: Чи є тут хто? то ти вiдповiси: Нема. I взяла Яїл, жiнка Хеверона,21

наметового кiлка, i взяла в свою руку молотка, i пiдiйшла тихо до нього, та й всадила того кiлка в
його скроню, аж у землю. А вiн спав, змучений, i вiн помер. А ось Барак женеться за Сiсерою.22

I вийшла Яїл навпроти нього й сказала йому: Iди, i я покажу тобi того чоловiка, що ти шукаєш. I
ввiйшов вiн до неї, а ось Сiсера лежить мертвий, а кiлок у скронi його!... Так приборкав Бог того23

дня Явiна, царя ханаанського, перед Iзраїлевими синами. А рука Iзраїлевих синiв була все тяжча24

над Явiном, царем ханаанським, аж поки вони вигубили Явiна, царя ханаанського.
I спiвала Девора й Барак, син Авiноамiв, того дня, говорячи: Що в Iзраїлi закнязювали князi,5, 2

що народ себе жертвувати став, поблагословiте ви Господа! Почуйте, царi, ушi наставте, князi: я3

Господевi я буду спiвати, виспiвувати буду Господа, Бога Iзраїля! Господи, як Ти йшов iз Сеїру, як4

виходив iз поля едомського, то тремтiла земля, також капало небо, i хмари дощили водою. Перед5

Господнiм лицем розпливалися гори, цей Сiнай перед Господом, Богом Iзраїля. За днiв Шамгара,6

сина Анатового, спорожнiли дороги, подорожнi ж ходили крутими дорогами. Не стало селянства7
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в Iзраїлi, не стало, аж поки я не повстала, Девора, аж поки я не повстала, мати в Iзраїлi. Коли ви- 8

брав нових вiн богiв, тодi в брамах вiйна зачалась. Поправдi кажу вам, небачений щит був i спис в
сорок тисяч Iзраїля! Серце моє до Iзраїлевих тих начальникiв, що жертвуються для народу, побла- 9

гословiте ви Господа! Тi, хто їздить на бiлих ослицях, хто сидить на килимах та дорогою ходить, 10

оповiдайте! Через крик при дiлiннi здобичi мiж мiсцями, де воду беруть, там виспiвують правди 11

Господнi, правди селянства Його у Iзраїлi. Тодi то зiйшов був до брам Господнiй народ. Збудися, 12

збудися, Деворо! Збудися, збудися, i пiсню спiвай! Устань, Бараку, i вiзьми до неволi своїх поло-
нених, сину Авiноамiв! Тодi позосталий зiйшов до потужних народу, проти хоробрих Господь був 13

до мене зiйшов. Вiд Єфрема прийшли були тi, що в Амалику їх корень; Венiямин за тобою, серед 14

народiв твоїх; вiд Махiра зiйшли були провiдники; а вiд Завулона отi, хто веде пером писаря. I 15

князi Iссахаровi разом з Деворою, i Iссахар, як Барак, був вiдпущений пiшки в долину. Великi ви-
вiдування у Рувимових вiддiлах! Чого ти усiвсь мiж кошарами, щоб слухати мекання стад? Великi 16

вивiдування у Рувимових вiддiлах! Пробуває Гiлеад на тiм боцi Йордану, а Дан чому на кораблях 17

буде мешкати вiн? На березi моря осiвся Асир, i при потоках своїх пробуває. Завулон це народ, 18

що прирiк свою душу на смерть, а Нефталим на польових висотах. Царi прибули, воювали, тодi 19

воювали царi ханаанськi в Таанах при водi Мегiдда, та здобичi срiбла не взяли. Iз неба войовано, 20

зорi з дорiг своїх битих воювали з Сiсерою. Кiшонський потiк позмiтав їх, потiк стародавнiй, Кi- 21

шонський потiк. З силою будеш ступати, о душе моя! Тодi стукотiли копита коня вiд бiгу швидкого, 22

вiд бiгу його скакунiв! Проклянiте Мероза, каже Ангол Господнiй, проклясти проклянiть його ме- 23

шканцiв, бо вони не прийшли Господевi на помiч, Господевi на помiч з хоробрими! Нехай буде 24

благословенна мiж жiнками Яїл, жiнка кенанеянина Хевера, нехай буде благословенна вона мiж
жiнками в наметi. Води вiн просив подала молока, у царськiй чашi принесла п’янке молоко. Лiву 25, 26

руку свою до кiлка простягає, а правицю свою до молотка робiтничого. I вгатила Сiсеру, i розбила
вона йому голову, i скроню розбила й пробила йому.. Мiж ноги її вiн схилився, упав i лежав, мiж 27

ноги її вiн схилився, упав, де схиливсь, там забитий упав. Через вiкно виглядала та голосила Сi- 28

серина мати крiзь грати: Чому колесниця його припiзнилась вернутись? Чому припiзнились колеса
запряжок його? Мудрi княгинi її дають вiдповiдь їй, та й вона сама вiдповiдає собi: Ось здобич 29, 30

знаходять та дiлять вони, бранка, двi бранцi на кожного мужа! А здобич iз шат кольорових Сiсерi,
здобич iз шат кольорових, рiзнобарвна тканина, на два боки гаптована, жiнцi на шию. Нехай отак 31

згинуть усi вороги Твої, Господи! А хто любить Його, той як сонце, що сходить у силi своїй! I Край
мав мир сорок лiт.

А Iзраїлевi сини чинили зло в очах Господнiх, i Господь дав їх у руку мiдiянiтян на сiм лiт. I 6, 2

змiцнiла Мiдiянова рука над Iзраїлем. Iзраїлевi сини поробили собi зо страху перед мiдiянiтянами
проходи, що в горах, i печери, i твердинi. I бувало, якщо посiяв Iзраїль, то пiдiймався Мiдiян i 3

Амалик та сини Кедему, i йшли на нього. I вони таборували в них, i нищили врожай землi аж 4

до пiдходу до Гази. I не лишали вони в Iзраїлi анi поживи, анi штуки дрiбної худоби, анi вола, анi
осла, бо вони й їхня худоба та їхнi намети ходили, i приходили в такiй кiлькостi, як сарана, а їм та 5

їхнiм верблюдам не було числа. I вони приходили до Краю, щоб пустошити його. I через Мiдiяна 6

Iзраїль дуже зубожiв, i Iзраїлевi сини кликали до Господа. I сталося, коли Iзраїлевi сини кликали 7

до Господа через Мiдiяна, то Господь послав до Iзраїлевих синiв мужа пророка, а вiн сказав їм: 8

Так сказав Господь, Бог Iзраїлiв: Я вивiв вас iз Єгипту, i випровадив вас iз дому рабства. I Я 9

спас вас з руки Єгипту, i з руки всiх, хто вас тиснув. I Я повиганяв їх перед вами, а їхнiй Край
вiддав вам. I сказав Я до вас: Я Господь, Бог ваш! Не будете боятися аморейських богiв, що в 10

їхньому краї сидите ви. Та ви не послухалися Мого голосу! I прийшов Ангол Господнiй, i всiвся 11

пiд дубом, що в Офрi, який належить авi-езрiянину Йоашевi. А син його Гедеон молотив пшеницю
в виноградному чавилi, щоб заховатися перед мiдiянiтянами. I явився до нього Ангол Господнiй, 12

i промовив йому: Господь з тобою, хоробрий мужу! А Гедеон сказав до нього: О, Пане мiй, якщо 13

Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? I де всi Його чуда, про якi оповiдали нам нашi
батьки, говорячи: Ось з Єгипту вивiв нас Господь? А тепер Господь покинув нас, i вiддав нас у
руку Мiдiяна. I обернувся до нього Господь i сказав: Iди з цiєю своєю силою, i ти спасеш Iзраїля з 14

мiдiянської руки. Оце Я послав тебе. I вiдказав Йому Гедеон: О, Господи мiй, чим я спасу Iзраїля? 15

Ось моя тисяча найнужденнiша в Манасiї, а я наймолодший у домi батька свого. I сказав йому 16
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Господь: Але Я буду з тобою, i ти поб’єш мiдiянiтян, як одного чоловiка. А той до Нього сказав:17

Якщо знайшов я милiсть в очах Твоїх, то зроби менi ознаку, що Ти говориш зо мною. Не вiдходь18

же звiдси, аж поки я не прийду до Тебе, i не принесу дарунка мого, i не покладу перед лицем Твоїм.
А Той вiдказав: Я буду сидiти аж до твого повернення. I Гедеон увiйшов до хати, i спорядив козеня,19

i опрiснокiв з ефи муки, м’ясо поклав до коша, а юшку влив до горщика. I принiс вiн до Нього пiд
дуб, та й поставив перед Ним. I сказав до нього Ангол Божий: Вiзьми це м’ясо й цi опрiсноки,20

та й поклади на оцю скелю, а юшку вилий. I той так зробив. I витягнув Ангол Господнiй кiнець21

палицi, що в руцi Його, i доторкнувся до м’яса та до опрiснокiв, i знявся зо скелi огонь, та й поїв те
м’ясо та опрiсноки, а Ангол Господнiй зник з його очей. I побачив Гедеон, що це Ангол Господнiй. I22

сказав Гедеон: Ах, Владико, Господи, бож я бачив Господнього Ангола обличчя в обличчя. I сказав23

йому Господь: Мир тобi, не бiйся, не помреш! I Гедеон збудував там жертiвника для Господа, i24

назвав iм’я йому: Єгова-Шалом. Вiн iще є аж до цього дня в Офрi Авiезеровiй. I сталося тiєї ночi,25

i сказав йому Господь: Вiзьми бичка з волiв батька свого, i другого бичка семилiтнього, i розбий
Ваалового жертiвника батька свого, а святе дерево, що при ньому, зрубай. I збудуєш жертiвника26

Господевi, Боговi своєму, на верху цiєї твердинi, у порядку. I вiзьмеш другого бичка, i принесеш
цiлопалення дровами з святого дерева, яке зрубаєш. I взяв Гедеон десять людей зо своїх рабiв, i27

зробив, як говорив до нього Господь. I сталося, через те, що боявся дому батька свого та людей того
мiста, щоб робити вдень, то зробив уночi. I встали люди того мiста рано вранцi, аж ось жертiвник28

Ваалiв розбитий, а святе дерево, що при ньому, порубане, а другого бичка принесено в жертву на
збудованому жертiвнику. I говорили вони один одному: Хто зробив оцю рiч? I вони вивiдували й29

шукали, та й сказали: Гедеон, син Йоашiв, зробив оцю рiч. I сказали люди того мiста до Йоаша:30

Виведи сина свого, i нехай вiн помре, бо розбив Ваалового жертiвника та порубав святе дерево,
що при ньому. I сказав Йоаш до всiх, що стояли при ньому: Чи ви будете обставати за Ваалом?31

Чи ви допоможете йому? Хто буде обставати за ним, той буде забитий до ранку. Якщо вiн Бог,
то нехай сам заступається за себе, коли той розбив його жертiвника. I вiн назвав iм’я йому того32

дня: Єруббаал, говорячи: Нехай змагається з ним Ваал, бо вiн розбив його жертiвника. А всi33

мiдiянiти й амаликитяни та сини Кедему були зiбранi разом, i перейшли Йордан, i таборували в
долинi Iзреел. А Дух Господнiй зiйшов на Гедеона, i вiн засурмив у сурму, i був скликаний Авiезер34

за ним. I вiн послав послiв по всьому Манасiї, i був скликаний за ним i вiн. I послав вiн послiв35

до Асира, i до Завулона, i до Нефталима, i вони вийшли навперейми них. I сказав Гедеон до Бога:36

Якщо Ти спасеш Iзраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю на тоцi вовняне руно; якщо37

роса буде на самiм рунi, а на всiй землi сухо, то я буду знати, що Ти спасеш Iзраїля моєю рукою,
як говорив! I сталося так. I встав вiн рано взавтра, i розстелив руно, i вичавив росу з руна, повне38

горня води. I сказав Гедеон до Бога: Нехай не запалиться гнiв Твiй на мене, нехай я скажу тiльки39

цей раз, нехай но я спробую руном тiльки цей раз: нехай буде сухо на самiм рунi, а на всiй землi
нехай буде роса. I Бог зробив так тiєї ночi, i було сухо на самiм рунi, а на всiй землi була роса.40

I встав рано вранцi Єруббаал, це Гедеон, та ввесь народ, що з ним, i таборували над Ен-Хародом.7
А мiдiянiтянський табiр був iз пiвночi вiд Гiв’ат-Гамморев долинi. I сказав Господь до Гедеона:2

Численний той народ, що з тобою, щоб Я дав мiдiянiтян в його руку, щоб не запишався надо Мною
Iзраїль, говорячи: Рука моя спасла мене. А тепер поклич до ушей люду, говорячи: Хто боїться3

й тремтить, нехай вернеться й вiдiйде вiд гори Гiлеад. I вернулося з народу двадцять i двi тисячi, а
десять тисяч позосталось. I сказав Господь до Гедеона: Ще численний цей народ. Зведи їх до води,4

i Я там переберу його тобi. I буде, як Я скажу тобi: Цей пiде з тобою, той пiде з тобою, а кожен, що
скажу тобi: Цей не пiде з тобою, той не пiде. I привiв вiн народ до води. I сказав Господь до Гедеона:5

Кожен, хто буде хлептати воду язиком своїм, як хлепче пес, поставиш його окремо. А кожен, хто
припаде на колiна свої, щоб пити, поставиш його окремо. I було число тих, що хлептали, носячи6

рукою своєю до уст своїх, три сотнi чоловiка, а вся решта народу припали на колiна свої, щоб
пити воду. I сказав Господь до Гедеона: Трьома сотнями мужiв, що хлептали, спасу тебе, i дам7

мiдiянiтян у твою руку, а ввесь народ пiде кожен на своє мiсце. I взяли вони в свою руку поживу8

народу та свої сурми, а всiх iнших iзраїльтян вiн вiдпустив, кожного до намету свого, а три сотнi
мужа затримав. А мiдiянiтянський табiр був пiд ним у долинi. I сталося тiєї ночi, i сказав до нього9

Господь: Устань, зiйди до табору, бо Я дав його в руку твою. А якщо ти боїшся зiйти, зiйди ти та10
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Пура, твiй слуга, до табору. I почуєш, що вони говорять, а потiм змiцняться твої руки, i ти зiйдеш до 11

табору. I зiйшов вiн та Пура, слуга його, до краю озброєних у таборi. А мiдiянiтяни й амаликитяни 12

та всi сини Кедему лежали в долинi, як сарана, щодо численности. А верблюдам їх нема числа, як
пiсок на березi моря, щодо численности. I прийшов Гедеон, аж ось один оповiдає друговi своєму 13

сон. I вiн казав: Оце снився менi сон, а ото буханець ячмiнного хлiба котиться в мiдiянiтянському
таборi. I докотився вiн аж до намету, та й ударив його, а той упав, i перевернув його догори, i намет
той бухнув. I вiдповiв його друг та й сказав: Це нiщо iнше, як меч Гедеона, Йоашового сина, мужа 14

Iзраїльського, Бог дав у його руку мiдiянiтян та ввесь табiр. I сталося, як Гедеон почув оповiдання 15

про той сон та розгадку його, то вклонився, i вернувся до Iзраїлевого табору та й сказав: Уставайте,
бо Господь дав у вашу руку мiдiянiтянський табiр! I подiлив вiн три сотнi тих мужiв на три вiддiли, i 16

дав у руку їх усiх сурми, i порожнi глеки, та смолоскипи до середини тих глекiв. I сказав вiн до них: 17

Що будете бачити вiд мене, то й ви так зробите. А ось я пiду до краю табору, i буде, як я зроблю, так
зробите й ви. I засурмлю в сурму я та всi, що зо мною, то засурмите в сурми й ви навколо всього 18

табору, та й скажете: меч за Господа та за Гедеона! I прийшов Гедеон та сотня мужiв, що з ним, до 19

краю табору, на початку середньої сторожi, коли тiльки но поставили сторожу. I засурмили вони
в сурми, i побили глеки, що в їхнiх руках. I засурмили три вiддiли в сурми, i поторощили глеки, 20

i тримали рукою своєї лiвицi смолоскипа, а рукою своєї правицi сурми, щоб сурмити. I кричали
вони: Меч за Господа та за Гедеона! I стояли кожен на своїм мiсцi навколо табору, а ввесь табiр 21

бiгав, i вони кричали й утiкали. I засурмили три сотнi сурем, а Господь обернув меча одного на 22

одного та на ввесь табiр. I табiр побiг аж до Бет-Гашшiтта до Церери, аж до Сефат-Авел-Мехоли
при Таббатi. I були скликанi iзраїльтяни з Нефталиму, i з Асиру, i з усього Манасiї, i вони гналися 23

за мiдiянiтянами. А по всiх Єфремових горах Гедеон послав послiв, говорячи: Зiйдiть навперейми 24

мiдiянiтян, i заступiть їм воду аж до Бет-Бари та Йордан. I скликали всiх Єфремових людей, та й
заступили воду аж до Бет-Бари та Йордан. I вони захопили двох мiдiянiтянських князiв: Орева 25

та Зеева, i вбили Орева в Цур-Оревi, а Зеева вбили в Екев-Зеевi. I гналися за мiдiянiтянами, а
голови Орева та Зеева перенесли до Гедеона на той бiк Йордану.

I сказали йому мужi Єфремовi: Що це за рiч зробив ти нам, що не покликав нас, коли йшов вою- 8
вати з Мiдiяном? I вони сильно сперечалися з ним. I сказав вiн до них: Що я зробив тепер таке, як 2

ви? Чи не лiпше пiзнi виноградини Єфремовi вiд авiезерового винобрання? У вашу руку Бог дав 3

мiдiянiтянських князiв, Орева та Зеева, i що мiг я зробити, як ви? Тодi заспокоївся їхнiй дух проти
нього, як вiн сказав оце слово. I прийшов Гедеон до Йордану, i перейшов вiн та три сотнi мужiв, 4

що з ним, змученi в погонi. I сказав вiн до людей Суккоту: Дайте но буханцiв хлiба народовi, що за 5

мною, бо вони змученi, а я женуся за Зевахом та Цалмунною, царями мiдiянiтянськими. I сказали 6

суккотськi князi: Чи рука Зеваха та Цалмунна вже в твоїй руцi, щоб давати хлiб твоєму вiйську? I 7

сказав Гедеон: Тому то, коли Господь дасть у мою руку Зеваха та Цалмунну, то я буду молотити ва-
ше тiло пустинними тернями та колючками! I пiшов вiн звiдти до Пенуїлу, i говорив до них те саме. 8

А люди Пенуїлу вiдповiли йому, як вiдповiли люди Суккоту. I вiн сказав також до людей Пенуїлу, 9

говорячи: Коли я вертатимусь у мирi, розiб’ю оцю вежу. А Зевах та Цалмунна були в Каркорi, i з 10

ними їхнi табори, близько п’ятнадцяти тисяч, усi позосталi з усього табору синiв Кедему. А тих, що
впали, було сто й двадцять тисяч чоловiка, що витягали меча. А Гедеон пiшов дорогою Шехуне- 11

Боголiму зо сходу до Коваху й Йогбеги. I розбив вiн табора, коли табiр був безпечний. I втiкали 12

Зевах та Цалмунна, а вiн гнався за ними. I вiн схопив обох мiдiянiтянських царiв, Зеваха та Цал-
мунну, а на ввесь табiр нагнав жаху. I вернувся Гедеон, син Йоашiв, iз вiйни з Маале-Гахересу. I 13, 14

захопив вiн юнака з людей Суккоту, та й запитався його. I той написав йому ймення князiв Сукко-
ту та старших його, сiмдесят i сiм чоловiка. I прийшов вiн до людей Суккоту та й сказав їм: Ось 15

Зевах та Цалмунна, що ви ображали мене, говорячи: Чи рука Зеваха та Цалмунни тепер у твоїй
руцi, що дамо хлiба твоїм змученим людям? I схопив вiн старших того мiста, i пустинне терня та 16

колючки, i побив ними суккотських людей. А пенуїльську вежу розбив, i позабивав людей того мi- 17

ста. I сказав вiн до Зеваха та до Цалмунни: Якi тi люди, що ви повбивали на Фаворi? А тi сказали: 18

Як ти, так вони одне, мають вигляд царських синiв. А вiн сказав: То брати мої, сини моєї матерi. 19

Як живий Господь, коли б ви були позоставили їх при життi, не повбивав би я вас! I сказав вiн 20

до Єтера, свого первенця: Устань, забий їх! Та той юнак не витяг свого меча, бо боявся, бо вiн був
ще малий. I сказав Зевах та Цалмунна: Устань ти, i кинься на нас, бо по чоловiковi сила його. I 21
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встав Гедеон, i вбив Зеваха та Цалмунну, i забрав оздобнi мiсяцi, що були на шиях їхнiх верблюдiв.
I сказали Iзраїлевi мужi до Гедеона: Пануй над нами i ти, i син твiй, i син твого сина, бо ти спас22

нас вiд руки Мiдiяна. I сказав до них Гедеон: Не буду панувати над вами я, i не буде панувати над23

вами син мiй, Господь пануватиме над вами. I сказав до них Гедеон: Попрошу вiд вас прохання, i24

дайте менi кожен носову сережку зо своєї здобичi, бо в них, мiдiянiтян, були золотi носовi сережки,
бо iзмаїльтяни вони. I сказали вони: Дати дамо. I розтягнули одежу, i кидали туди кожен носову25

сережку зо своєї здобичi. I була вага золотих носових сережок, що вiн просив, тисяча й сiмсот ше-26

клiв золота, крiм оздобних мiсяцiв, i сережок, i пурпурових шат, що були на мiдiянiтянських царях,
i окрiм нашийникiв, що на шиях їхнiх верблюдiв. А Гедеон зробив iз того ефода, i поставив його27

у своєму мiстi, в Офрi. I за ним чинив там перелюб увесь Iзраїль, i це стало пасткою для Гедеона
та для дому його. I був упокорений Мiдiян перед Iзраїлевими синами, i вiн бiльш не пiдiймав своєї28

голови. I Край мав мир сорок лiт за Гедеонових днiв. I пiшов Еруббаал, син Йоашiв, та й осiвся в29

своїм домi. А в Гедеона було сiмдесят синiв, що походили зо стегон його, бо вiн мав багато жiнок.30

А наложниця його, що в Сихемi, породила йому сина й вона, а вiн назвав iм’я йому: Авiмелех. I31, 32

помер Гедеон, син Йоашiв, у добрiй сивизнi, i був похований у гробi Йоаша, батька свого, в Офрi
авiезеровiй. I сталося, як помер Гедеон, то Iзраїлевi сини знову чинили перелюб iз Ваалами, i по-33

ставили собi Ваал-Берита за бога. I Iзраїлевi сини не пам’ятали Господа, Бога свого, що спасав34

їх вiд руки всiх їхнiх навколишнiх ворогiв. I не зробили вони милости з домом Єруббаала-Гедеона35

такої, як усе те добро, яке вiн зробив для Iзраїля.
I пiшов Авiмелех, син Єруббаалiв, до Сихему, до братiв своєї матерi, i говорив до них та до всьо-9

го роду батькiвського дому своєї матерi, кажучи: Говорiть голосно до всiх сихемських господарiв:2

Що лiпше для вас: чи панування над вами семидесяти мужiв, усiх Єруббаалових синiв, чи пануван-
ня над вами мужа одного? I пам’ятайте, що я кiсть ваша та тiло ваше. I говорили брати його матерi3

про нього голосно до сихемських господарiв усi тi слова, i їхнє серце схилилося до Авiмелеха, бо
вони сказали: Вiн наш брат. I дали йому сiмдесят шеклiв срiбла з дому Баал-Берiта, а Авiмелех4

найняв за них пустих та легковажних людей, i вони пiшли за ним. А вiн прийшов до дому свого5

батька в Офру, i повбивав своїх братiв, синiв Єруббаалових, сiмдесят чоловiка на однiм каменi. I
позостався тiльки Йотам, син Єруббаалiв, наймолодший, бо сховався. I були зiбранi всi сихемськi6

господарi та ввесь Бет-Мiлло, i вони пiшли та й настановили Авiмелеха за царя при Елон-Муццавi,
що в Сихемi. I повiдомили про це Йотама, i вiн пiшов, i став на верхiв’ї гори Гарiззiм, i пiдвищив7

свiй голос, i закликав та й сказав їм: Почуйте мене, сихемськi господарi, i хай почує вас Бог! Пi-8

шли були раз дерева, щоб помазати царя над собою, i сказали вони до оливки: Царюй ти над нами!
А оливка сказала до них: Чи я загубила свiй товщ, що Бога й людей ним шанують, i сторожити пiду9

над деревами? I сказали дерева до фiги: Iди ти, та й над нами царюй! I сказала їм фiга: Чи я загу-10, 11

била свої солодощi та свiй добрий врожай, i сторожити пiду над деревами? I дерева промовили до12

винограду: Iди ти, та й над нами царюй! I промовив до них виноград: Чи я загубив свого сока, що13

Бога й людей веселити, i сторожити пiду над деревами? Тодi всi дерева сказали тернинi: Iди ти, та14

й над нами царюй! А тернина сказала деревам: якщо справдi мене на царя над собою помазуєте,15

пiдiйдiть, поховайтеся в тiнi моїй! А як нi, то ось вийде огонь iз тернини, та кедри ливанськi поїсть!
А тепер, якщо направду й у невинностi зробили ви, що настановили Авiмелеха царем, i якщо ви16

добре зробили з Єруббаалом та з домом його, i якщо ви зробили йому за заслугою рук його, бо17

мiй батько воював за вас, i кинув був життя своє на небезпеку, i врятував вас iз руки Мiдiяна, а ви18

сьогоднi повстали на дiм батька мого, та й повбивали синiв його, сiмдесят люда, на одному каменi,
i настановили царем Авiмелеха, сина його невiльницi, над сихемськими господарями, бо вiн брат
ваш, i якщо в правдi й невинностi зробили ви з Єруббаалом та з домом його цього дня, то радiйте19

Авiмелехом, i нехай i вiн радiє вами! А як нi, вийде огонь з Авiмелеха, та й поїсть господарiв Си-20

хему й Бет-Мiлло, i вийде огонь iз господарiв Сихему й з Бет-Мiлло, та й з’їсть Авiмелеха. I втiк21

Йотам i збiг, i пiшов до Бееру, i сидiв там перед братом своїм. I володiв Авiмелех над Iзраїлем три22

роки. I послав Господь злого духа мiж Авiмелехом та мiж сихемськими господарями, i зрадили23

сихемськi господарi Авiмелеха, щоб прийшла кривда семидесяти Єруббаалових синiв, а їхня кров24

спала на Авiмелеха, їхнього брата, що їх повбивав, та на сихемських господарiв, що змiцнили його
руки забити братiв своїх. I сихемськi господарi поставили на верхiв’ях гiр чатiвникiв на нього, i25
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вони грабували все, що приходило до них на дорозi. I сказано про це Авiмелеху. I прийшов Гаал, 26

Еведiв син, та брати його, i вони прийшли до Сихему, i довiрилися йому сихемськi господарi. I 27

виходили вони в поле, i збирали виноград свiй, i вичавлювали, i робили празник. I входили вони до
дому свого бога, i їли й пили та проклинали Авiмелеха. I говорив Гаал, син Еведiв: Хто Авiмелех 28

i хто Сихем, що будемо служити йому? Чи ж вiн не син Єруббаалiв, а Зевул начальник його? Слу-
жiть людям Гемора, батька Сихема, а чому ми будемо служити йому? А хто дав би цього народа в 29

мою руку, то я прогнав би Авiмелеха. I вiн скаже до Авiмелеха: Помнож своє вiйсько, та й вийди! I 30

почув Зевул, голова мiста, слова Гаала, сина Еведового, i запалився його гнiв. I послав вiн послiв 31

до Авiмелеха з хитрiстю, говорячи: Ось Гаал, син Еведiв, та брати його приходять до Сихему, i ось
вони пiдбурюють мiсто проти тебе. А тепер устань уночi ти та той народ, що з тобою, i чатуй на 32

полi. I буде, встанеш рано вранцi, як сходитиме сонце, i нападеш на мiсто. I ось, вiн та народ той, 33

що з ним, вийдуть до тебе, а ти зробиш йому, як знайде потрiбним рука твоя. I встав уночi Авiмелех 34

та ввесь народ, що з ним, та й чатували над Сихемом чотири вiддiли. I вийшов Гаал, син Еведiв, i 35

став при входi мiської брами. I встав Авiмелех та народ, що з ним, iз засiдки. А Гаал побачив той 36

народ, та й сказав до Зевула: Ось народ сходить iз верхiв гiр. I сказав до нього Зевул: Ти бачиш
гiрську тiнь, немов людей! А Гаал далi говорив та казав: Ось народ сходить з верхiв’я, а один вiд- 37

дiл приходить iз дороги Елон-Меоненiму. I сказав до нього Зевул: Де тодi уста твої, що говорили: 38

Хто Авiмелех, що ми будем служити йому? А оце той народ, що ти погорджував ним. Виходь же
тепер, та й воюй з ним! I вийшов Гаал перед сихемськими господарями, та й воював з Авiмелехом. 39

I Авiмелех погнав його, i вiн побiг перед ним. I нападало багато трупiв аж до входу до брами. I 40, 41

осiвся Авiмелех в Арумi, а Зевул вигнав Гаала та братiв його, щоб не сидiли в Сихемi. I сталося 42

другого дня, i вийшов народ на поле, а Авiмелеху донесли про це. I взяв вiн людей, i подiлив їх на 43

три вiддiли, та й чатував на полi. I побачив вiн, аж ось народ виходить iз мiста, i встав вiн на них, та
й побив їх. А Авiмелех та вiддiли, що з ним, напали й стали при входi мiської брами, а два вiддiли 44

напали на все, що в полi, та й повбивали їх. I Авiмелех воював iз мiстом цiлий той день, та й здобув 45

мiсто, а народ, що був у ньому, позабивав. I зруйнував вiн те мiсто, та й обсiяв його сiллю. I почули 46

про це всi, хто був у сихемськiй баштi, i ввiйшли до твердинi, до дому бога Берiта. I було донесено 47

Авiмелеховi, що зiбралися всi господарi сихемської башти. I вийшов Авiмелех на гору Цалмон, 48

вiн та ввесь народ, що з ним. I взяв Авiмелех сокири в свою руку, та й настинав галуззя з дерева, i
позносив його, i поклав на своє плече. I сказав вiн до народу, що з ним: Що ви бачили, що зробив я,
поспiшно зробiть, як я. I настинав також увесь народ кожен галуззя собi, i пiшли за Авiмелехом, 49

i поскладали над печерою, та й пiдпалили над ними ту печеру огнем. I повмирали всi люди сихем-
ської вежi, близько тисячi чоловiкiв та жiнок. I пiшов Авiмелех до Тевецу, i таборував при Тевецi, 50

та й здобув його. А в серединi мiста була мiцна башта, i повтiкали туди всi чоловiки й жiнки та всi 51

господарi мiста, i замкнули за собою, та й вийшли на дах тiєї башти. I прийшов Авiмелех аж до 52

башти, та й воював iз нею. I пiдiйшов вiн аж до входу башти, щоб спалити її огнем. Тодi одна жiнка 53

кинула горiшнього каменя вiд жорен на Авiмелехову голову, та й розторощила йому черепа. I вiн 54

зараз кликнув до юнака, свого зброєношi, та й сказав йому: Витягни свого меча, та й забий мене,
щоб не сказали про мене: Його жiнка забила! I його юнак проколов його, i вiн помер. I побачили 55

iзраїльтяни, що Авiмелех помер, та й порозходилися кожен на своє мiсце. I Бог вiддав Авiмелеховi 56

зло, яке вiн зробив був своєму батьковi, що повбивав сiмдесят братiв своїх. А все зло сихемських 57

людей Бог повернув на їхню голову, i прийшло на них прокляття Йотама, Єруббаалового сина.
I став по Авiмелеховi на спасiння Iзраїля Тола, син Пуї, сина Додового, муж Iссахарiв. I вiн 10

сидiв у Шамiрi в Єфремових горах. I судив вiн Iзраїля двадцять i три роки, та й помер, i був по- 2

хований в Шамiрi. I став по ньому Яiр гiлеадеянин, i судив Iзраїля двадцять i два роки. I було в 3, 4

нього тридцять синiв, що їздили на тридцяти молодих ослах, а в них тридцять мiст, їх кличуть аж до
цього дня: Яiровi села, що в гiлеадському краї. I помер Яiр, i був похований в Камонi. А Iзраїлевi 5, 6

сини й далi чинили зло в Господнiх очах, i служили Ваалам та Астартам, i богам арамським, i богам
сидонським, i богам моавським, i богам аммонських синiв, i богам филистимським. I покинули вони
Господа, i не служили Йому. I запалився Господнiй гнiв на Iзраїля, i Вiн передав їх в руку фили- 7

стимлян та в руку синiв Аммонових. I вони били й мучили Iзраїлевих синiв вiд того року, i гнобили 8

вiсiмнадцять рокiв усiх Iзраїлевих синiв, що по той бiк Йордану в аморейському краї, що в Гiлеадi.
I перейшли Аммоновi сини Йордан, щоб воювати також з Юдою й з Венiямином та з Єфремовим 9
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домом. I Iзраїлевi було дуже тiсно! I кликали Iзраїлевi сини до Господа, говорячи: Згрiшили ми10

Тобi, бо ми покинули свого Бога, i служили Ваалам. I сказав Господь до Iзраїлевих синiв: Чи ж не11

спас Я вас вiд Єгипту, i вiд амореянина, i вiд Аммонових синiв, i вiд филистимлян? А сидоняни, i12

Амалик, i Маон гнобили вас, i ви кликали до Мене, i Я спас вас вiд їхньої руки. А ви полишили13

Мене, i служили iншим богам, тому бiльше не спасатиму вас. Iдiть, i кличте до тих богiв, що ви ви-14

брали їх, вони спасуть вас у часi вашого утиску. I сказали Iзраїлевi сини до Господа: Згрiшили ми!15

Зроби Ти нам усе, як добре в очах Твоїх. Тiльки спаси нас цього дня! I повикидали вони з-помiж16

себе чужих богiв, та й служили Господевi. I знетерпеливилась душа Його через Iзраїлеве стражда-
ння. А Аммоновi сини були скликанi, та й таборували в Гiлеадi. I були зiбранi Iзраїлевi сини, та й17

таборували в Мiцпi. I сказали той народ та гiлеадськi князi, один до одного: Хто той чоловiк, що18

зачне воювати з Аммоновими синами? Вiн стане головою для всiх гiлеадських мешканцiв.
А гiлеадянин Їфтах був хоробрий вояк. А вiн був син блудливої жiнки, i з нею Гiлеад породив11

Їфтаха. I породила Гiлеадова жiнка йому синiв. I повиростали сини тiєї жiнки, та й вигнали Їфта-2

ха, i сказали йому: Не будеш володiти в домi нашого батька, бо ти син iншої жiнки! I втiк Їфтах3

перед своїми братами, i осiвся в краї Тов. I зiбралися до Їфтаха гулящi люди, та й виходили з ним.
I сталося по часi, i воювали Аммоновi сини з Iзраїлем. I сталося, як воювали Аммоновi сини з4, 5

Iзраїлем, то пiшли гiлеадськi старшi, щоб забрати Їфтаха з краю Тов. I сказали вони до Їфтаха:6

Iди ж, i будеш нам провiдником, i будемо воювати з Аммоновими синами. I сказав Їфтах до гi-7

леадських старших: Чи ж не ви зненавидили мене, i вигнали мене з дому мого батька? I чого ви
прийшли до мене тепер, коли ви в бiдi? I сказали гiлеадськi старшi до Їфтаха: Зате ми тепер вер-8

нулися до тебе! I ти пiди з нами, i будемо воювати з Аммоновими синами, i станеш нам головою
для всiх мешканцiв гiлеадських. I сказав Їфтах до гiлеадських старших: Якщо ви мене вернете9

воювати з Аммоновими синами, i Господь дасть їх, щоб були побитi передо мною, то чи я стану
вам головою? I сказали гiлеадськi старшi до Їфтаха: Нехай Господь буде свiдком помiж нами, що10

так, як слово твоє, так зробимо. I пiшов Їфтах з гiлеадськими старшими, i народ настановив його11

собi за голову та провiдника, а Їфтах промовляв усi свої слова перед Господнiм лицем у Мiцпi. I12

послав Їфтах послiв до царiв Аммонових синiв, говорячи: Що тобi до мене, що ти прийшов до мене
воювати з моїм краєм? I сказав цар Аммонових синiв до Їфтахових послiв: Бо Iзраїль забрав мiй13

край, коли вiн виходив з Єгипту, вiд Арнону й аж до Яббоку та аж до Йордану. А тепер верни ж їх
у мирi. А Їфтах ще послав послiв до царя Аммонових синiв, i сказав йому: Так сказав Їфтах: Не14, 15

взяв Iзраїль краю Моавого та краю Аммонових синiв, бо коли йшли вони з Єгипту, то Iзраїль iшов16

по пустинi аж до Червоного моря, i прийшов до Кадешу. I послав Iзраїль послiв до едомського17

царя, говорячи: Нехай я перейду твоїм краєм, та не послухав едомський цар. I послав вiн також
до царя моавського, та й той не хотiв. I осiвся Iзраїль у Кадешу. I пiшов вiн пустинею, i обiйшов18

край едомський та край моавський, i прийшов зо сходу сонця до моавського краю, та й таборували
по тiм боцi Арнону, а в моавськi границi не входили, бо Арнон границя Моава. I послав Iзраїль19

послiв до Сихона, царя аморейського, царя хешбонського, i сказав йому Iзраїль: Нехай ми пере-
йдемо твоїм краєм аж до мiсця свого. I не вiрив Сихон Iзраїлевi, щоб вiн мирно перейшов його20

границями. I зiбрав Сихон увесь народ свiй, та й таборували в Йохцi, i воювали з Iзраїлем. I дав21

Господь, Бог Iзраїля, Сихона та ввесь народ його в Iзраїлеву руку, вони побили їх. I посiв Iзраїль
увесь край амореянина, мешканця того краю. I вони посiли всю аморейську країну вiд Арнону й22

аж до Яббоку, i вiд пустинi та аж до Йордану. А тепер Господь, Бог Iзраїлiв, вигнав Амореянина23

перед народом Своїм, Iзраїлем, а ти посядеш його? Отож, що дасть тобi на наслiддя Кемош, бог24

твiй, те ти посядеш, а все, де вигнав Господь, Бог наш, перед нами, те ми посядемо. А тепер чи25

справдi ти лiпший вiд Балака, Цiппорового сина, царя моавського? Чи сваритися сварився вiн з
Iзраїлем? Чи воювати воював iз ними? Коли Iзраїль сидiв у Хешбонi та в пiдлеглих мiстах його, i26

в Ар’орi та в пiдлеглих мiстах його, i по всiх мiстах, що над Арноном, три сотнi лiт, то чому не вiдi-
брали ви їх за той час? А тобi я не згрiшив, а ти робиш зо мною зло, щоб воювати зо мною. Нехай27

розсудить Господь, що судить сьогоднi мiж Iзраїлевими синами та мiж синами Аммоновими. Та28

цар Аммонових синiв не послухався слiв Їфтаха, що до нього посилав. I Дух Господнiй перебував29

на Їфтаховi, i вiн перейшов Гiлеад та Манасiю, i перейшов гiлеадську Мiцпе, а з гiлеадської Мiцпе
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перейшов до Аммонових синiв. I обiцяв Їфтах обiтницю Господевi й сказав: Якщо справдi даси 30

Ти Аммонових синiв у мою руку, то станеться, виходячий, що вийде з дверей мого дому навпроти 31

мене, коли я вертатимусь з миром вiд Аммонових синiв, то буде вiн для Господа, i я принесу його в
цiлопалення. I прийшов Їфтах до Аммонових синiв воювати з ними, а Господь дав їх у його руку. 32

I вiн побив їх дуже великою поразкою вiд Ароеру й аж туди, де йти до Мiннiту, двадцять мiст, i аж 33

до Авел-Керамiму. I впокорилися Аммоновi сини перед синами Iзраїлевими. I прийшов Їфтах до 34

Мiцпи до свого дому, аж ось виходить навпроти нього дочка його з бубнами та з танцями! А вона
була в нього тiльки одна, не було в нього, окрiм неї, анi сина, анi дочки. I сталося, як вiн побачив її, 35

то роздер одежу свою та й сказав: Ах, дочко моя! Ти справдi повалила мене, i ти стала однiєю з тих,
що нещасливлять мене. Бо я дав Господевi обiта, i не можу вiдмовитися вiд нього. А вона вiдка- 36

зала йому: Батьку мiй, ти дав обiтницю Господевi, зроби менi, як вийшло з твоїх уст, коли Господь
зробив тобi пiмсту на твоїх ворогiв, на Аммонових синiв. I сказала вона до свого батька: Нехай 37

буде менi зроблена оця рiч: вiдпусти мене на два мiсяцi, i нехай я пiду й зiйду на гору, i нехай оплачу
дiвування своє я та приятельки мої. А вiн сказав: Iди! I послав її на два мiсяцi. I пiшла вона та її 38

приятельки, i оплакувала дiвування своє. I сталося в кiнцi двох мiсяцiв, i вернулася вона до ба- 39

тька свого, а вiн учинив над нею свою обiтницю, яку обiцяв був, i вона не пiзнала мужа. I сталося це
звичаєм в Iзраїлi: рiк-рiчно ходять Iзраїлевi дочки плакати за дочкою гiлеадянина Їфтаха, чотири 40

днi в роцi.
I були скликанi Єфремовi люди, i перейшли на пiвнiч та й сказали до Їфтаха: Чому перейшов ти 12

Йордан, щоб воювати з Аммоновими синами, а нас не покликав пiти з собою? Ми спалимо огнем
твiй дiм iз тобою. I сказав їм Їфтах: Велику боротьбу мав я та народ мiй з Аммоновими синами. I 2

кликав я вас, та ви не спасли мене з його руки. I коли я побачив, що ви не спасете, то поклав я 3

душу свою на небезпеку, i перейшов Йордан до Аммонових синiв, а Господь дав їх у мою руку. I чого
прийшли ви до мене цього дня, щоб воювати зо мною? I зiбрав Їфтах усiх гiлеадських людей, та 4

й воював з Єфремом. I побили гiлеадськi люди Єфрема, бо тi сказали: Ви Єфремовi втiкачi, Гiлеад
помiж Єфремом та помiж Манасiєю. I зайняв Гiлеад йорданськi переходи до Єфрема. I сталося, 5

коли говорили Єфремовi втiкачi: Нехай я перейду, то гiлеадськi люди йому говорили: Чи ти єфремi-
вець? Той казав: Нi. I казали йому: Скажи но шiбболет. А той казав: Сiбболет, бо не мiг вимовити 6

так. I хапали його, i рiзали при йорданськiм переходi. I впало того часу в Єфрема сорок i двi тисячi.
I судив Їфтах Iзраїля шiсть рокiв. I помер гiлеадянин Їфтах, i був похований у мiстi Гiлеадi. А по 7, 8

ньому Iзраїля судив Iвцан з Вiфлеєму. I було в нього тридцять синiв, а тридцять дочок вiн вiдпу- 9

стив замiж назовнi, i тридцять дочок впровадив для синiв своїх з-назовнi. I судив вiн Iзраїля сiм лiт.
I помер Iвцан i був похований в Вiфлеємi. А по ньому Iзраїля судив завулонiвець Елон, i судив 10, 11

Iзраїля десять лiт. I помер завулонiвець Елон, i був похований в Айялонi, у Завулоновiм краї. А 12, 13

по ньому Iзраїля судив Авдон, син Гiллела, пiр’атонянин. I було в нього сорок синiв та тридцять 14

онукiв, що їздили на семидесяти молодих ослах. I судив вiн Iзраїля вiсiм лiт. I помер Авдон, син 15

Гiллела, пiр’атонянин, i був похований в Єфремовiм краї, на горi амаликеянина.
А Iзраїлевi сини й далi робили зло в Господнiх очах. I Господь вiддав їх у руку филистимлян 13

на сорок лiт. I був один чоловiк з Цар’ї, данiвець з роду, а iм’я йому Маноах. А жiнка його була 2

неплiдна, i не родила. I явився Ангол Господнiй до тiєї жiнки, та й промовив до неї: Ось ти неплiдна, 3

i не роджала, але ти зачнеш i породиш сина. А тепер стережись, i не пий вина та п’янкого напою, 4

i не їж нiчого нечистого, бо ось ти зачнеш, i сина породиш, i бритва не торкнеться його голови, 5

бо дитя те буде Божим назореєм вiд утроби, i вiн зачне спасати Iзраїля з руки филистимлян. I 6

прийшла та жiнка, та й сказала до чоловiка свого, говорячи: Божий чоловiк приходив до мене,
а вигляд його як вигляд Божого Ангола, дуже грiзний. I я не питала його, звiдки вiн, а ймення
свого вiн менi не сказав. I сказав вiн менi: Ось ти зачнеш, i породиш сина, а тепер не пий вина та 7

п’янкого напою, i не їж жодної нечистости, бо дитя те буде Божим назореєм вiд утроби аж до дня
смерти своєї. I благав Маноах Господа, та й сказав: О Господи, Божий чоловiк, що його посилав 8

Ти, нехай прийде ще до нас, i нехай нас навчить, що ми зробимо для дитини, що народиться. I 9

вислухав Бог цей Маноахiв голос, i прийшов Божий Ангол ще до тiєї жiнки. А вона сидiла на полi, i
Маноаха, чоловiка її, не було з нею. I поспiшила та жiнка, i побiгла та й оповiла чоловiковi своєму, 10

i сказала до нього: Ось з’явився менi той чоловiк, що приходив був того дня до мене. I встав, i 11
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пiшов Маноах за своєю жiнкою, i прийшов до того чоловiка, та й сказав йому: Чи ти той чоловiк,
що говорив до цiєї жiнки? А той сказав: Я. I сказав Маноах: Тепер нехай сповниться слово твоє. Та12

як нам виховувати ту дитину, i що чинити з нею? I сказав Ангол Господнiй до Маноаха: Усього, що13

сказав я жiнцi, нехай вона стережеться. Усього, що виходить iз виноградного куща, не буде вона14

їсти, а вина та напою п’янкого нехай не п’є, i нiчого нечистого нехай не їсть. Нехай додержує всього,
що я наказав. I сказав Маноах до Ангола Господнього: Нехай ми задержимо тебе, i приготовимо15

для тебе козля. I сказав Ангол Господнiй до Маноаха: Якщо ти задержиш мене, я не буду їсти16

твого хлiба. А якщо приготуєш цiлопалення для Господа принесеш його. Бо Маноах не знав, що
це Ангол Господнiй. I сказав Маноах до Господнього Ангола: Яке iм’я твоє? Коли сповниться17

твоє слово, то ми вшануємо тебе. I сказав йому Ангол Господнiй: Чому ти питаєшся про моє iм’я?18

Воно дивне. I взяв Маноах козля та жертву хлiбну, i на скелi принiс Господевi. I Вiн учинив чудо, а19

Маноах та його жiнка бачили те. I сталося, коли полум’я пiдiймалося з-над жертiвника до неба, то20

Ангол Господнiй вознiсся в полум’ї жертiвника. А Маноах та жiнка його бачили це, та й попадали
обличчям своїм на землю. I Ангол Господнiй бiльш уже не появлявся до Маноаха та до жiнки його.21

Тодi Маноах пiзнав, що це Ангол Господнiй. I сказав Маноах до своєї жiнки: Ми справдi помремо,22

бо ми бачили Бога. I сказала йому жiнка його: Коли б Господь хотiв був повбивати нас, не взяв би23

з нашої руки цiлопалення та хлiбної жертви, i не дав би нам побачити всього цього, i не об’явив би
нам цього часу речi, як це. I породила та жiнка сина, i назвала iм’я йому: Самсон. I виростав той24

хлопець, i Господь благословляв його. А Дух Господнiй почав дiяти в ньому в Дановiм таборi мiж25

Цор’а та мiж Ештаолом.
I зiйшов Самсон до Тiмни, i побачив у Тiмнi жiнку з филистимських дочок. I пiшов вiн, i розпо-14, 2

вiв своєму батьковi та своїй матерi, та й сказав: Я нагледiв у Тiмнi жiнку з филистимських дочок,
а тепер вiзьмiть її менi за жiнку. I сказав йому батько його та мати його: Чи ж нема жiнки серед3

дочок братiв твоїх та серед усього мого народу, що ти йдеш узяти жiнку з необрiзаних филистим-
лян? I сказав Самсон до свого батька: Вiзьми її менi, бо вона люба очам моїм. А батько його та4

мати його не знали, що це вiд Господа, бо вiн шукав зачiпки з филистимлянами. А того часу фили-
стимляни панували над Iзраїлем. I зiйшов Самсон i батько його та мати його до Тiмни, i прийшли5

аж до тiмненських виноградникiв, аж ось навпроти нього ричить левчук. I зiйшов на нього Дух6

Господнiй, i вiн розiрвав того левчука, як розривають ягня, а в руцi його не було нiчого. I вiн не ска-
зав своєму батьковi та своїй матерi, що зробив. I вiн зiйшов, i говорив до тiєї жiнки, i вона стала7

улюблена в Самсонових очах. А по часi вiн вертався забрати її, i звернув iз дороги побачити падло8

лева, аж ось рiй бджiл у тiлi того лева та мед. I вiн вишкрiб його на свою долоню, i пiшов, i їв та9

й їв. I вiн пiшов до батька свого й до матерi своєї, та й дав їм, i вони їли. I вiн не сказав їм, що той
мед вiн зiшкрiб iз тiла лева. I зiйшов його батько до тiєї жiнки, а Самсон справив там прийняття,10

бо так роблять юнаки. I сталося, коли вони побачили його, то взяли тридцятеро дружкiв, i були з11

ним. I сказав їм Самсон: Нехай но я загадаю вам загадку. Якщо справдi розгадаєте її менi за сiм12

день прийняття, i вiдгадаєте, то я дам тридцять лляних сорочок та тридцять змiн одежi. А якщо не13

зможете розгадати менi, то ви менi дасте тридцять лляних сорочок та тридцять змiн одежi. I вони
сказали йому: Загадуй загадку свою, а ми послухаємо її. I вiн сказав їм: З їдячого вийшло їстив-14

не, а з сильного вийшло солодке. I не могли вони розгадати за три днi. I сталося сьомого дня, i15

сказали вони до Самсонової жiнки: Намов свого чоловiка, i нехай вiн розгадає нам ту загадку, щоб
ми не спалили огнем тебе та дiм твого батька. Чи ви нас покликали, щоб посiсти маєток наш, чи
нi? I плакала Самсонова жiнка при ньому сiм день i казала: Ти певне ненавидиш мене й не любиш16

мене. Ти загадав загадку синам мого народу, а менi не розгадав. А вiн їй сказав: Таж батьковi сво-
єму та матерi своїй не розгадав я, а розгадаю тобi? А вона плакала при ньому сiм день, коли в них17

було прийняття. I сталося сьомого дня, i вiн розгадав їй, бо вона докучала йому. А вона розгадала
ту загадку синам свого народу. I сказали йому люди того мiста сьомого дня, поки зайшло сонце:18

Що солодше вiд меду, i що сильнiше вiд лева? А вiн їм вiдказав: Якби ви не орали моєю телицею,
то ви загадки не вiдгадали б моєї. I зiйшов на нього Дух Господнiй, i вiн пiшов до Ашкелону, та й19

побив з них тридцятеро чоловiка, i пороздягав їх, i вiддав тi змiни одежi тим, що розгадали загадку.
I запалився гнiв його, i вiн пiшов до дому батька свого. А Самсонова жiнка досталася дружковi20

його, що приятелював iз ним.
А по часi сталося в днях жнив пшеницi, i вiдвiдав Самсон з козлям свою жiнку та й сказав: Нехай15
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увiйду я до моєї жiнки, до кiмнати. Та батько її не дав йому ввiйти. I сказав її батько: Я дiйсно 2

подумав був, що ти справдi зненавидiв її, а тому я дав її твоєму дружковi. Чи молодша сестра її не
лiпша вiд неї? Нехай же вона буде тобi замiсть неї. I сказав їм Самсон: Цього разу я не буду винний 3

перед филистимлянами, коли я зроблю їм зло. I пiшов Самсон, та й зловив три сотнi лисиць. I взяв 4

вiн смолоскипи, i обернув хвоста до хвоста, i прив’язав одного смолоскипа всерединi помiж два
хвости. I запалив вiн огонь у тих смолоскипах, i пустив лисиць в филистимськi жита. I попалив вiн 5

стирти та жита, i оливковi сади. I сказали филистимляни: Хто це зробив? А їм вiдказали: Самсон, 6

зять тiмнеянина, бо вiн забрав його жiнку й вiддав її дружковi його. I пiшли филистимляни, та й
спалили огнем її та батька її. I сказав їм Самсон: Хоч ви й зробили так, як це, та проте я конче 7

пiмщуся на вас, i аж тодi перестану. I вiн сильно побив їх дошкульною поразкою. I пiшов вiн, 8

i осiвся в щiлинi скелi Етам. I посходили филистимляни, i таборували в Юди, i розтяглися до 9

Лехi. I сказали Юдинi люди: Чого ви посходили проти нас? А тi вiдказали: Ми прийшли зв’язати 10

Самсона, щоб зробити йому, як нам вiн зробив. I пiшли три тисячi люда вiд Юди до щiлини скелi 11

Етам. I сказали вони Самсоновi: Чи ти не знав, що над нами панують филистимляни? I що це ти
нам учинив? А вiн їм сказав: Як вони зробили менi, так я зробив їм. I сказали йому: Ми зiйшли 12

зв’язати тебе, щоб вiддати тебе в руку филистимлян. I сказав їм Самсон: Присягнiть менi, що ви не
заб’єте мене. А вони сказали йому, говорячи: Нi, а тiльки зв’яжемо тебе та дамо тебе в їхню руку, а 13

забити не заб’ємо тебе. I зв’язали його двома новими шнурами, i звели його зо скелi. Вiн прийшов 14

аж до Лехi, а филистимляни зняли крик проти нього. I зiйшов на нього Дух Господнiй, i стали тi
суканi шнури, що на раменах його, як ллянi, що перегорiли в огнi, i поспадали з його рук пута його.
I знайшов вiн свiжу ослячу щелепу, i простяг свою руку й узяв його, та й побив ним тисячу чоловiка. 15

I сказав Самсон: Ослячою цiєю щелепою дiйсно поклав їх на купу, ослячою цiєю щелепою тисячу 16

люда побив я. I сталося, як скiнчив вiн це говорити, то кинув ту щелепу зо своєї руки, i назвав 17

iм’я тому мiсцю: Рамат-Лехi. I сильно вiн спрагнув, i кликнув до Господа та й сказав: Ти дав у руку 18

Свого раба це велике спасiння, а тепер я помру вiд прагнення, i впаду в руку необрiзаних. I пробив 19

Бог джерело, що в Лехi, i вийшла з нього вода, i вiн напився, i вернувся його дух, i вiн ожив. Тому
назвав вiн iм’я йому: Ен-Гаккоре, що в Лехi, i так воно зветься аж до цього дня. I судив вiн Iзраїля 20

за днiв филистимлян двадцять лiт.
I пiшов Самсон до Гази, i побачив там жiнку блудницю, i ввiйшов до неї. А аззеянам донесли, 16, 2

говорячи: Самсон прийшов сюди! I оточили вони, i чатували на нього всю нiч у мiськiй брамi. I во-
ни тихо поводилися всю нiч, говорячи: Будемо чатувати аж до ранiшнього свiту, i заб’ємо його. I 3

лежав Самсон аж до пiвночi. А опiвночi встав, i схопив за дверi мiської брами та за обидва бiчнi
одвiрки, та й вирвав їх разом iз засувом, i поклав на свої плечi, i винiс їх на верхiв’я гори, що нав-
проти Хеврону. I сталося потому, i покохав вiн жiнку в долинi Сорек, а iм’я їй Делiла. I прийшли 4, 5

до неї филистимськi володарi, та й сказали їй: Намов його та й побач, у чому його велика сила, i
чим переможемо його та зв’яжемо його, щоб упокорити його? А ми кожен дамо тобi тисячу й сто
шеклiв срiбла. I сказала Делiла до Самсона: Розкажи менi, у чому твоя велика сила, i чим можна 6

зв’язати, щоб упокорити тебе? I сказав їй Самсон: Якщо зв’яжуть мене сiмома мокрими шнурами, 7

що ще не висушенi, то ослабну та й стану, як кожен iз людей. I принесли їй филистимськi володарi 8

сiм мокрих шнурiв, що ще не були висушенi, а вона зв’язала його ними. А засiдка сидiла в неї в 9

iншiй кiмнатi. I вона сказала до нього: Филистимляни на тебе, Самсоне! I вiн розiрвав тi шнури, як
розривається нитка з клоччя, коли понюхає огню. I не пiзнана була його сила. I сказала Делiла 10

до Самсона: Оце ти обманив мене, i говорив менi лжу. Розкажи ж менi тепер, чим можна зв’язати
тебе? А вiн їй сказав: Якщо справдi зв’яжуть мене новими суканими шнурами, якими не робилася 11

робота, то ослабну й стану, як кожен iз людей. I взяла Делiла новi шнури, та й зв’язала його ними, 12

i сказала до нього: Филистимляни на тебе, Самсоне! А засiдка сидiла в iншiй кiмнатi. I вiн зiрвав їх
зо своїх плечей, немов нитку. I сказала Делiла Самсоновi: Досi ти обманював мене, i говорив менi 13

лжу. Розкажи ж менi, чим можна зв’язати тебе? А вiн їй сказав: Якщо утчеш сiм кучерiв моєї голо-
ви з основою. I вона прибила їх ткацьким клинком, та й сказала до нього: Филистимляни на тебе, 14

Самсоне! А вiн обудився зо сну свого, та й вирвав ткацького клинка тканини та основу. I сказала 15

вона до нього: Як ти говориш: кохаю тебе, а серце твоє не зо мною? Оце тричi обманив ти мене,
i не розповiв менi, у чому твоя велика сила. I сталося, коли вона докучала йому своїми словами 16

по всi днi, та напирала на нього, то знетерпеливилася душа його на смерть. I виложив вiн їй усе 17
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серце своє, та й сказав їй: Бритва не торкалась моєї голови, бо я Божий назорей вiд утроби своєї
матерi. Якщо я буду оголений, то вiдступить вiд мене сила моя, i я ослабну, та й стану, як кожна
людина. I побачила Делiла, що вiн розповiв їй усе своє серце, i послала й покликала филистим-18

ських володарiв, говорячи: Прийдiть i цим разом, бо вiн розповiв менi все своє серце. I прийшли до
неї филистимськi володарi, i знесли срiбло в своїй руцi. А вона приспала його на колiнах своїх, i19

покликала чоловiка та й наказала оголити сiм кучерiв його голови. I став вiн слабнути, i вiдступила
вiд нього сила його. I сказала вона: Филистимляни на тебе, Самсоне! I збудився вiн зо сну свого20

та й сказав: Вийду я, як раз-у-раз, i стрясуся. А вiн не знав, що Господь вiдступився вiд нього. I21

взяли його филистимляни, та й вибрали очi йому. I вони звели його до Гази, i зв’язали його мiдя-
ними ланцюгами, i вiн молов у домi ув’язнених. А волос голови його зачав рости по тому, як був22

вiн оголений. А филистимськi володарi зiбралися, щоб принести велику жертву Дагоновi, своєму23

боговi, та повеселитися. I сказали вони: Наш бог передав у нашу руку Самсона, ворога нашого. I24

бачив його народ, i хвалили своїх богiв, i говорили: Наш бог передав у нашу руку нашого ворога та
спустошителя нашого краю, який нашi трупи намножив. I сталося, коли їхнє серце звеселилося,25

то сказали вони: Покличте Самсона, i нехай вiн посмiшить нас. I покликали Самсона з дому ув’я-
знених, i вiн витiвав жарти перед ними, а вони поставили його помiж стовпами. I сказав Самсон26

юнаковi, що держав його за руку: Пусти мене, i дай доторкнутися менi до тих стовпiв, що на них цей
дiм стоїть мiцно, i нехай я обiпруся на них. А той дiм був повен чоловiкiв та жiнок, i туди зiбралися27

всi филистимськi володарi, а на даху було близько трьох тисяч чоловiкiв та жiнок, що пригляда-
лися до жартiв Самсона. I кликнув Самсон до Господа, та й сказав: Владико Господи, згадай же28

про мене, та змiцни мене тiльки цього разу, Боже, i нехай я пiмщу филистимлянам одну пiмсту за
двоє очей своїх! I обняв Самсон обидва серединнi стовпи, що на них мiцно стояв той дiм, i обперся29

на них, на одного правицею своєю, а на одного лiвицею своєю. I сказав Самсон: Нехай помру я30

разом iз филистимлянами! I вiн з великою силою сперся на стовпи, i впав той дiм на володарiв та на
ввесь той народ, що в ньому... I були тi померлi, що вiн повбивав їх при своїй смертi, численнiшi за
тих, що повбивав їх за свого життя. I зiйшли його брати та ввесь дiм його батька, i понесли його, i31

винесли та й поховали його мiж Цор’а та мiж Ештаолом у гробi Маноаха, батька його. А вiн судив
Iзраїля двадцять лiт.

I був чоловiк з Єфремових гiр, а iм’я йому Миха. I сказав вiн до своєї матерi: Тисяча й сто17, 2

шеклiв срiбла, що в тебе взятi, а ти прокляла за них, i також сказала це, щоб i я чув, ось те срiбло
зо мною, це я його взяв. I сказала мати його: Благословенний син мiй у Господа! I вiн вернув3

ту тисячу й сто шеклiв срiбла своїй матерi. I сказала його мати: Я справдi посвятила те срiбло
Господевi з своєї руки за сина свого, щоб зробити боввана рiзьбленого та боввана литого. А тепер
звертаю його тобi. Та вiн вернув те срiбло своїй матерi. I взяла його мати двi сотнi шеклiв срiбла4

та й дала його золотаревi, а вiн зробив iз нього боввана рiзьбленого та боввана литого; i було це
в домi Михи. А цей чоловiк Миха мав удома божницю. I зробив вiн ефода та терафи, i висвятив5

одного з синiв своїх, i вiн був йому за священика. Того часу не було царя в Iзраїлi, кожен робив,6

що правдиве було в його очах. I був юнак iз Вiфлеєму Юдиного, з Юдиного роду, а вiн Левит, i вiн7

був там приходько. I пiшов той чоловiк з того мiста, iз Вiфлеєму Юдиного, щоб часово пожити, де8

знайде. I прийшов вiн до Єфремових гiр до дому Михи, щоб далi йти своєю дорогою. I сказав йому9

Миха: Звiдкiля ти приходиш? А той йому вiдказав: Я Левит iз Вiфлеєму Юдейського, а я йду, щоб
часово пожити, де знайду. I сказав йому Миха: Зоставайся ж зо мною, i будь менi за отця та за10

священика, а я дам тобi десять шеклiв срiбла на рiк i потрiбну одежу та поживу твою. I пiшов той
Левит до нього, i погодився Левит сидiти з тим чоловiком. I був той юнак йому, як один iз синiв11

його. I Миха висвятив того Левита, i був йому той юнак за священика, i був у Михиному домi. I12, 13

сказав Миха: Тепер я знаю, що Господь зробить добро менi, бо цей Левит став менi за священика.
Того часу не було царя в Iзраїлi, i того часу Данове плем’я шукало собi надiлу на оселю, бо18

до того дня не випало йому жеребка на надiл серед Iзраїлевих племен. I Дановi сини послали зо2

свого роду п’ятеро люда з загалу людей вiйськових, щоб вони вивiдали Край та дослiдили його. I
сказали до них: Iдiть, дослiдiть цей Край. I вони зiйшли на Єфремовi гори аж до Михиного дому, i
переночували там. Коли вони були бiля Михиного дому, то вони пiзнали голос того юнака Левита,3

та й знайшли туди й сказали йому: Хто тебе привiв сюди, i що ти тут робиш? I що ти тут маєш? I4

сказав вiн до них: Так i так зробив менi Миха, i вiн найняв мене, i я став йому за священика. А5
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вони сказали йому: Запитай же Бога, i нехай ми пiзнаємо, чи пощаститься наша дорога, якою ми
йдемо. I сказав їм священик: Iдiть iз миром, перед Господом ваша дорога, якою ви пiдете. I пiшли 6, 7

тi п’ятеро людей, i прийшли в Лаїш та й побачили той народ, що в ньому, вiн сидить безпечно, за
звичаєм сидонян, спокiйний та безпечний. I не було нiкого, хто робив би їм щось зле в Краю, посiв
би владу над ними, i вони далеко вiд сидонян, i нема їм дiла нi до кого. I прийшли вони до братiв 8

своїх у Цор’у та в Ештаол. I сказали їм брати їх: Що ви принесли? А вони вiдказали: Устаньте, 9

i пiдемо на них, бо ми бачили той Край, i ось дуже вiн добрий. А ви мовчите? Не лiнiться, щоб
пiти, щоб прийти та посiсти той Край. Як ви пiдете, то ввiйдете до народу безпечного, а Край той 10

широкий, бо Бог дав його в вашу руку, це мiсце, що там нема недостачi жодної речi, що на землi. I 11

рушили звiдти з Данового роду з Цор’и та з Ештаолу шiстсот чоловiка, оперезаних зброєю. I пiшли 12

вони й таборували в Кiр’ят-Єарiмi в Юдi. Тому вони назвали iм’я тому мiсцю: Махане-Дан, i так
воно зветься аж до цього дня, оце за Кiр’ят-Єарiмом. I перейшли вони звiдти на Єфремовi гори, 13

i прийшли аж до Михиного дому. I вiдповiли п’ятеро тих мужiв, що ходили вивiдати той Край до 14

Лаїшу, i сказали своїм браттям: Чи ви знаєте, що в цих домах є ефод та терафи, i бовван рiзьблений
та бовван литий? А тепер знайте, що зробите. I вони зайшли туди до дому того юнака Левита, до 15

Михиного дому, i запитали його про мир. А шiсть сотень мужа, що з Данових синiв, оперезаних 16

своєю зброєю, стояли при входi до брами. I пiшли п’ятеро тих мужiв, що ходили вивiдати той 17

Край, увiйшли туди, узяли рiзьбленого боввана, i ефода та терафи, i боввана литого. А при входi
до брами стояв священик та шiстсот мужа, оперезаних зброєю. I тi ввiйшли до Михиного дому, i 18

взяли рiзьбленого боввана, ефода й терафи та боввана литого. I сказав до них той священик: Що
ви робите? А вони вiдказали йому: Мовчи! Поклади свою руку на уста свої та й iди з нами, i стань 19

нам за отця та за священика. Чи тобi лiпше бути священиком дому одного чоловiка, чи бути тобi
священиком для племени та для роду Iзраїлевого? I стало добре на серцi того священика, i вiн узяв 20

ефода та терафи й рiзьбленого боввана, i ввiйшов помiж народ. I повернулися вони та й пiшли, а 21

дiтей, i худобу, i тягар пустили перед себе. Коли вони вiддалилися вiд Михиного дому, то люди, що 22

в домах, якi разом iз домом Михиним, були скликанi, та й догнали Данових синiв. I кричали вони 23

до Данових синiв, а тi обернули обличчя свої та й сказали до Михи: Що тобi, що ти кричиш? I 24

вiн сказав: Ви забрали бога мого, що я зробив, та священика, та й пiшли. I що менi ще? I що то ви
говорите менi: що тобi? I сказали до нього Дановi сини: Мовчи, щоб не чути нам твого голосу, а то 25

нашi люди iз злости нападуть на вас, i ти долучиш душу свою до своєї рiднi. I Дановi сини пiшли 26

на свою дорогу. I побачив Миха, що вони сильнiшi вiд нього, i обернувся, та й пiшов до свого дому.
А вони взяли, що зробив був Миха, та священика, що був у нього, та й пiшли на Лаїш, на народ 27

спокiйний та безпечний. I вони побили їх вiстрям меча, а мiсто спалили огнем. А рятiвника не було, 28

бо далеке воно вiд Сидону, i не було в них дiла нi з ким, i воно було в долинi, що при Бет-Реховi.
А вони збудували мiсто, та й осiлися в ньому. I вони назвали iм’я тому мiстовi: Дан, iменем Дана, 29

їхнього батька, що був уроджений Iзраїлевi, але напочатку iм’я того мiста було Лаїш. I поставили 30

Дановi сини того рiзьбленого боввана в себе, а Йонатан, син Гершома, Манасiїного сина, вiн та
сини його були священиками для Данового племени аж до дня виходу на вигнання того краю. I 31

поклали вони в себе Михиного рiзьбленого боввана, що зробив вiн, i вiн був у них по всi днi буття
Божого дому в Шiло.

I сталося тими днями, а царя в Iзраїлi не було i був один Левит приходько на узбiччях Єфремових 19
гiр. I взяв вiн собi жiнку наложницю з Юдиного Вiфлеєму. А наложниця його чинила перелюб при 2

ньому, та й пiшла вiд нього до дому свого батька, до Вiфлеєму Юдиного, i була там чотири мiсяцi
часу. I встав її муж та й пiшов за нею, щоб поговорити до серця її, щоб вернути її, а з ним був 3

слуга його та пара ослiв. I вона ввела його до дому батька свого. I побачив його батько тiєї молодої
жiнки, та й радiсно вийшов назустрiч йому. I тримав його тесть його, батько тiєї молодої жiнки, i 4

сидiв iз ним три днi, i їли й пили вони та ночували там. I сталося четвертого дня, i повставали вони 5

рано вранцi, та й встали, щоб iти. I сказав батько тiєї молодої жiнки до зятя свого: Пiдкрiпи своє
серце кавалком хлiба, а потiм пiдете. I сiли вони, i обоє разом їли та пили. А батько тiєї молодої 6

жiнки сказав до того чоловiка: Зволь же й переночуй, i нехай буде добре тобi на серцi! Але встав 7

той чоловiк, щоб iти, а тесть його сильно просив його. I вернувся вiн, i переночував там. I встав 8

вiн рано вранцi п’ятого дня, щоб iти, а батько тiєї молодої жiнки сказав: Пiдкрiпи ж своє серце! I
зволiкали вони аж до схилку дня, i їли обоє вони. I встав той чоловiк, щоб iти, вiн та наложниця 9
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його та слуга його. I сказав йому тесть його, батько тiєї молодої жiнки: Ось день схилився на вечiр,
переночуй же! Ось день кладеться, ночуй тут, i нехай буде добре тобi на серцi! I встанете взавтра
рано, у дорогу свою, та й пiдеш до намету свого. Та той чоловiк не хотiв ночувати. I встав вiн та й10

пiшов, i прийшов навпроти Євусу, це Єрусалим. А з ним пара нав’ючених ослiв, i його наложниця
з ним. Вони були при Євусi, а день дуже схилився. I сказав слуга до пана свого: Ходiм, i зайдiмо11

до цього євусейського мiста, та й переночуємо в ньому. I сказав до нього пан його: Не заходьмо12

до мiста чужинцiв, бо вони не з Iзраїлевих синiв, а перейдiмо до Гiв’и. I сказав вiн до слуги свого:13

Ходiм, i прийдемо до одного з тих мiст, i переночуємо в Гiв’ї або в Рамi. I перейшли вони та й пiшли.14

А сонце зайшло їм при Гiв’ї, що була Венiяминова. I зiйшли вони туди, щоб увiйти переночувати15

в Гiв’ї. I вiн увiйшов та й сiв на майданi того мiста, та нiхто не брав їх до дому переночувати. Аж16

ось старий чоловiк iде ввечорi з поля з своєї роботи. А цей чоловiк був з Єфремових гiр, i вiн був
приходько в Гiв’ї. А люди того мiсця сини Венiяминовi. I звiв вiн очi свої та й побачив того чоловiка17

мандрiвника на мiському майданi. I сказав той старий чоловiк: Куди ти йдеш та звiдки приходиш?
А той до нього сказав: Ми переходимо з Юдиного Вiфлеєму аж до узбiччя єфремових гiр, звiдти18

я. I ходив я аж до Юдиного Вiфлеєму, i йду до Господнього дому, та нема нiкого, хто взяв би мене
до дому. Є й солома, i паша для наших ослiв, є хлiб та вино менi й невiльницi твоїй та слузi з19

твоїми рабами, не бракує жодної речi. I сказав той старий чоловiк: Мир тобi, нехай уся недостача20

твоя на менi, тiльки на майданi не ночуй! I вiн увiв його до свого дому, i дав ослам корму, а самi21

вони пообмивали ноги свої та й їли й пили. Коли вони звеселили серце своє, аж ось люди того22

мiста, люди розпуснi, оточили той дiм та стукали в дверi. I казали вони тому старому чоловiковi,
власниковi того дому, говорячи: Виведи чоловiка, що ввiйшов до дому твого, i ми пiзнаєм його! I23

вийшов до них той чоловiк, власник того дому, та й сказав їм: Нi, мої браття, не робiть же ви зла!
По тому, як увiйшов цей чоловiк до мого дому, не зробiть такої гидоти! Ось дочка моя дiвчина, та24

його наложниця, я їх виведу, а ви вiзьмiть їх, i зробiть їм, що вам до вподоби, а тому чоловiковi ви не
зробите цiєї огидної речi! Та тi люди не хотiли слухати його. I схопив той чоловiк свою наложницю,25

i вивiв до них назовнi. I вони познали її, i безчестили її цiлу нiч аж до ранку, i вiдпустили її, як
зiйшла рання зоря. I прийшла та жiнка, як ранок вертався, та й упала, i лежала при входi дому26

того чоловiка, що пан її був там, аж до свiту. А пан її встав рано, i вiдчинив дверi дому та й вийшов,27

щоб iти своєю дорогою, аж ось та жiнка, його наложниця, лежить при входi до дому, а руки її на
порозi. I сказав вiн до неї: Уставай i пiдемо! Та вона не вiдповiла, бо вмерла. I взяв вiн її на осла. I28

встав той чоловiк, i пiшов до свого мiсця. I ввiйшов вiн до дому свого, i взяв ножа, i схопив свою29

наложницю та й порiзав її за костями її на дванадцять кускiв, i порозсилав по всiй Iзраїлевiй країнi.
I сталося, кожен, хто це бачив, то говорив: Не бувало й не бачено такого, як це, вiд дня виходу30

Iзраїлевих синiв з єгипетського краю аж до цього дня! Звернiть увагу на це, радьте та говорiть!
I повиходили всi Iзраїлевi сини, i була зiбрана громада, як один чоловiк, вiд Дану аж до Беер-20

Шеви, а гiлеадський край до Господа в Мiцпу. I стали проводирi всього того народу, усi Iзраїлевi2

племена, на зборах Божого народу, чотириста тисяч пiшого люду, хто витягує меча. I почули Ве-3

нiяминовi сини, що Iзраїлевi сини ввiйшли до Мiцпи. I сказали Iзраїлевi сини: Скажiть, як сталося
таке зло? I вiдповiв той чоловiк Левит, чоловiк тiєї замордованої жiнки, та й сказав: До Гiв’и, що4

Венiяминова, увiйшов я та наложниця моя, щоб ночувати. I встали на мене господарi Гiв’и, i вночi5

оточили через мене той дiм. Мене замишляли забити, а наложницю мою збезчестили, i померла
вона. I схопив я наложницю, i порiзав її, та й послав її по всьому полi Iзраїлевого володiння, бо6

вони вчинили розпусту та гидоту серед Iзраїля. Ось ви всi Iзраїлевi сини, дайте собi тут слово та7

раду! I встав увесь народ, як один муж, говорячи: Не пiдемо нiхто до намету свого, i не знайдемо8

нiхто до дому свого! А тепер оце та рiч, що зробимо Гiв’ї: пiдемо на неї за жеребком! I вiзьмемо9, 10

десятеро людей на сотню, щодо всiх Iзраїлевих племен, i сотню на тисячу, i тисячу на десять тисяч,
щоб узяли поживи для народу, щоб вони прийшли зробити Гiв’ї Венiямина, згiдно з усiєю гидотою,
що вiн зробив Iзраїлевi. I був зiбраний кожен iзраїльтянин до того мiста разом, як один чоловiк. I11, 12

послали Iзраїлевi племена людей по всiх Венiяминових родах, говорячи: Що це за зло, що сталось
мiж вами? А тепер давайте тих людей, розпусних синiв, що в Гiв’ї, i ми повбиваємо їх, та й вигу-13

бимо зло з Iзраїля. Та не хотiли Венiяминовi сини слухати голосу своїх братiв, Iзраїлевих синiв. I14

Венiяминовi сини були зiбранi з мiст до Гiв’ї, щоб пiти на вiйну з Iзраїлевими синами. I Венiямино-15

вi сини з мiст були перелiченi того дня, двадцять i шiсть тисяч чоловiка, що витягують меча, окрiм
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мешканцiв Гiв’и, iз них були перелiченi сiм сотень вибраного чоловiка. З усього того народу було 16

сiм сотень вибраного чоловiка, iз нечинною рукою правицi своєї, лiвшi, кожен той кидав каменем
iз пращi на волос, i не схибував. I були перелiченi iзраїльтяни, окрiм Венiямина, чотириста тисяч 17

чоловiка, що витягують меча, кожен вiйськовий. I встали вони, i ввiйшли до Бет-Елу, i питалися 18

Бога, та й сказали Iзраїлевi сини: Хто пiде нам спереду на бiй з Венiяминовими синами? I сказав
Господь: Юда спереду. I встали Iзраїлевi сини рано вранцi, i таборували при Гiв’ї. I вийшов Iзра- 19, 20

їльтянин на вiйну з Венiямином, i сточили iзраїльтяни з ними бiй при Гiв’ї. I вийшли Венiяминовi 21

сини з Гiв’и, та й повалили мiж Iзраїлем того дня двадцять i двi тисячi чоловiка на землю. I змi- 22

цнився народ, Iзраїлевi мужi, i точили бiй далi в тому мiсцi, де точили бiй першого дня. I ввiйшли 23

Iзраїлевi сини до Бет-Елу, та й плакали перед Господнiм лицем аж до вечора. I питалися вони Го-
спода, говорячи: Чи далi пiду я на бiй з синами Венiямина, мого брата? I сказав Господь: Iдiть на
нього! I прийшли Iзраїлевi сини до Венiяминових синiв дня другого. А Венiямин вийшов iз Гiв’ї 24, 25

другого дня навпроти них, та й повалив мiж Iзраїлевими синами на землю ще вiсiмнадцять тисяч
чоловiка, усi тi, що витягають меча. I прийшли всi Iзраїлевi сини та ввесь народ, i ввiйшли до Бет- 26

Елу, та й плакали, i сидiли там перед Господнiм лицем, i постили того дня аж до вечора. I принесли
вони цiлопалення та мирнi жертви перед Господнiм лицем. I питалися Iзраїлевi сини Господа (а за 27

тих днiв ковчег Божого заповiту був там. А Пiнхас, син Елеазара, Ааронового сина, стояв тими 28

днями перед Його лицем), говорячи: Чи далi пiду ще на бiй з синами Венiямина, мого брата, чи
спинюся? А Господь сказав: Iдiть, бо взавтра Я дам його в твою руку. I поставив Iзраїль засiдку 29

навколо Гiв’ї. I пiшли Iзраїлевi сини на синив Венiяминових третього дня, i сточили бiй проти Гiв’ї, 30

як i ранiш. I вийшли Венiяминовi сини навпроти народу, одiрвалися вiд мiста, i зачали класти тру- 31

пи з народу, як раз-у-раз, на битих дорогах, що одна йде до Бет-Елу, а одна до Гiв’ї, у полi, коло
тридцяти чоловiка мiж Iзраїлем. I сказали Венiяминовi сини: Битi вони перед нами, як перше! А 32

Iзраїлевi сини сказали: Утiкаймо, i вiдiрвемо їх вiд мiста на дороги. I кожен муж Iзраїля повстав iз 33

свого мiсця, i сточили бiй у Баал-Тамарi, а Iзраїлева засiдка рушила з свого мiсця, з Мааре-Гева.
I прийшли перед Гiв’у десять тисяч чоловiка, вибраного з усього Iзраїля, i бiй став тяжкий. А вони 34

не знали, що суне на них те зло. I вдарив Господь Венiямина перед Iзраїлем, i Iзраїлевi сини по- 35

валили того дня мiж Венiямином двадцять i п’ять тисяч i сто чоловiка, усi тi, що витягають меча. I 36

побачили Венiяминовi сини, що побитi вони, а iзраїльтяни уступили мiсце Венiяминовi, бо вiрили
засiдцi, яку поставили на Гiв’у. А засiдка поспiшилася, i напала на Гiв’у. I засiдка вступилася, i 37

побила все мiсто вiстрям меча. А Iзраїльтянин мав iз засiдкою умовленого знака, щоб iз мiста пiд- 38

няла великий дим. I вiдступили iзраїльтяни в бою, а Венiямин зачав класти трупи в Iзраїлi, близько 39

тридцятеро люда, бо казали вони: Дiйсно, справдi побитий вiн перед нами, як за першого бою! А 40

з мiста став пiдiйматися стовп диму. I обернувся Венiямин позад себе, аж ось усе мiсто пiднялося
димом до неба! I обернувся Iзраїльтянин, а Венiяминiвець перестрашився, бо побачив, що досягло 41

його те зло. I обернулися вони перед Iзраїльтянином до дороги на пустиню, та бiй досягав його, а 42

тi, що з мiст, валили його в серединi його. Вони оточили Венiямина, гнали його до Менухи, топта- 43

ли його аж до Гiв’ї зо сходу сонця. Полягло тодi з Венiямина вiсiмнадцять тисяч чоловiка, усе це 44

люди хоробрi. I повернулися вони, i втiкли в пустиню до Села-Рiммону. А тi побили поодиноких 45

утiкачiв по дорогах, як дозбирюється останнiй виноград, п’ять тисяч люда. I гналися за ними аж
до Гiд’ому, i побили з нього двi тисячi люда. I було всiх, що впали того дня з Венiямина, двадцять 46

i п’ять тисяч чоловiка, що витягають меча, усе це люди хоробрi. I обернулися вони, i повтiкали в 47

пустиню до Села-Рiммону, шiстсот чоловiка. I сидiли вони в Села-Рiммонi чотири мiсяцi. А iзра- 48

їльтяни вернулися до Венiяминових синiв, та й повбивали їх вiстрям меча, мужчин iз мiста, i худобу,
i все знайдене. А всi мiста, що знаходились по дорозi, пустили з огнем.

I присягнув Iзраїльтянин в Мiцпi, говорячи: Жоден iз нас не дасть своєї дочки Венiяминовi за 21
жiнку! I посходився народ до Бет-Елу, та й сидiв там аж до вечора перед Божим лицем. I пiднесли 2

вони голос свiй, та й плакали плачем великим. I сказали вони: Чому, Господи, Боже Iзраїлiв, ста- 3

лося це мiж Iзраїлем, щоб сьогоднi бракувало з Iзраїля одне плем’я? I сталося назавтра, i встав 4

рано народ, та й збудували жертiвника, i принесли цiлопалення та мирнi жертви. I сказали Iзраїле- 5

вi сини: Хто зо всiх Iзраїлевих племен не ввiйшов до зборiв до Господа? Бо та присяга була велика
на того, хто не прийшов до Господа, до Мiцпи, говорячи: Такий буде конче забитий. I жалували 6

Iзраїлевi сини за Венiямином, своїм братом, та й сказали: Сьогоднi вiдрубане з Iзраїля одне плем’я!



21. 7–25 КНИГА СУДДIВ 172

Що ми зробимо їм, позосталим, щодо жiнок? А ми присягнули Господом, що не дамо їм iз дочок7

наших за жiнок. I сказали вони: Яке одне з Iзраїлевих племен не прийшло до Господа до Мiцпи?8

Аж ось виявилось, що з Явешу гiлеадського нiхто не приходив до табору на збори. I був перегля-9

нений народ, а оце не було там нiкого з мешканцiв Явешу гiлеадського! I послала громада туди10

дванадцять тисяч чоловiка хоробрих людей, i наказали їм, говорячи: Iдiть, i повбиваєте мешканцiв
гiлеадського Явешу вiстрям меча, i жiнок i дiтей. А це та рiч, що ви зробите: Кожного чоловiка11

та кожну жiнку, що пiзнала чоловiка, зробите закляттям. I знайшли вони з мешканцiв гiлеадсько-12

го Явешу чотири сотнi дiвчат паннiв, що не пiзнали чоловiка, i спровадили їх до табору в Шiло,
що в ханаанському Краї. I послала вся та громада, а тi говорили до Венiяминових синiв, що в13

Села-Рiммонi, та й кликнули їм: Мир! I вернувся Венiямин того часу, i дали їм тих жiнок, яких по-14

зоставили при життi, iз жiнок гiлеадського Явешу. Та не знайшли їм досить. А народ той жалував15

за Венiямином, бо Господь зробив пролома в Iзраїлевих племенах. I сказали старшi громади: Що16

ми зробимо позосталим щодо жiнок? Бо вигублена жiнка з Венiямина. I сказали вони: Останки17

наслiддя для Венiямина, i не буде витерте плем’я з Iзраїля. А ми не можемо дати їм жiнок iз наших18

дочок, бо Iзраїлевi сини присягли, говорячи: Проклятий, хто дає жiнку Венiяминовi! I сказали во-19

ни: Ось буває рiк-у-рiк свято Господнє в Шiло, що на пiвнiч вiд Бет-Елу, на схiд сонця вiд дороги,
що провадить з Бет-Елу до Сихему, i з пiвдня вiд Левони. I наказали вони Венiяминовим синам,20

говорячи: Iдiть, i будете чатувати в виноградниках. I побачите, аж ось дочки Шiла вийдуть тан-21

цювати танцi, то ви вийдете з виноградникiв, та й схопите собi кожен свою жiнку з дочок Шiла, i
пiдете в Венiяминiв край. I буде, коли їхнi батьки або їхнi брати прийдуть до нас сваритися, то ми22

скажемо їм: Змилуйтеся над ними, бо не взяли ми для кожного з них жiнку на вiйнi, i ви не дали
їж, тому цього часу ви виннi. I зробили так Венiяминовi сини, i взяли жiнок за числом своїм iз тих,23

що танцювали, що їх вони викрали. I пiшли вони, i вернулися до надiлу свого, i побудували мiста,
та й осiлися в них. I порозходилися звiдти Iзраїлевi сини того часу кожен до племени свого та до24

роду свого, i пiшли звiдти кожен до спадку свого. Того часу не було царя в Iзраїлi, кожен робив,25

що здавалося правдивим в його очах!



КНИГА РУТ

I
сталось за часу, коли суддi судили, то був голод у Краю. I пiшов був чоловiк з Юдиного Вi- 1
флеєму мешкати в моавських полях, вiн i жiнка та двоє синiв його. А iм’я тому чоловiковi 2

Елiмелех, а iм’я жiнцi його Ноомi; i iм’я двох синiв його Махлон i Кiлйон, ефратяни з Вiфле-
єму Юдиного. I прийшли вони на моавськi поля, та й залишилися. I помер Елiмелех, муж 3

Ноомi, i зосталася вона та два їхнi сини. I взяли вони собi за жiнок моавiтянок, iм’я однiй Орпа, а 4

iм’я другiй Рут. I сидiли вони там близько десяти лiт. I повмирали й вони обоє, Махлон та Кiлйон. I 5

позосталася та жiнка по двох дiтях своїх та по чоловiковi своєму. I встала вона та невiстки її, i вер- 6

нулися з моавських пiль, бо почула на моавському полi, що Господь згадав про народ Свiй, даючи
їм хлiба. I вийшла вона з того мiсця, де була там, та обидвi невiстки з нею, та й пiшли дорогою, щоб 7

вернутися до Юдиного краю. I сказала Ноомi до двох своїх невiсток: Iдiть, вернiться кожна до до- 8

му своєї матерi. I нехай Господь зробить iз вами милiсть, як ви зробили з померлими та зо мною.
Нехай Господь дасть вам, i ви знайдете вiдпочинок кожна в домi свого мужа! I вона поцiлувала їх, 9

а вони пiдняли свiй голос та плакали. I вони сказали до неї: Нi, з тобою ми вернемось до народу 10

твого! А Ноомi сказала: Вертайтеся, дочки мої, чого ви пiдете зо мною? Чи я маю ще в утробi своїй 11

синiв, а вони стануть вам за чоловiкiв? Вернiться, дочки мої, iдiть, бо я занадто стара, щоб бути 12

для мужа. А коли б я й сказала: Маю надiю, i коли б цiєї ночi була з мужем, i також породила синiв,
чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають? Чи ж ви зв’язалися б з ними, щоб не бути замужем? 13

Нi, дочки мої, бо менi значно гiрше, як вам, бо Господня рука знайшла мене. I пiдняли вони голос 14

свiй, i заплакали ще. I поцiлувала Орпа свою свекруху, а Рут пригорнулася до неї. I сказала Но- 15

омi: Ось зовиця твоя вернулася до народу свого та до богiв своїх, вернися й ти за зовицею своєю!
А Рут вiдказала: Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася вiд тебе, бо куди пiдеш ти, 16

туди пiду й я, а де житимеш ти, там житиму й я. Народ твiй буде мiй народ, а Бог твiй мiй Бог. Де 17

помреш ти, там помру й я, i там буду похована. Нехай Господь зробить менi так, i так нехай додасть,
i тiльки смерть розлучить мене з тобою. I побачила Ноомi, що вона настоює йти за нею, i переста- 18

ла вговорювати її. I пiшли вони вдвох, аж прийшли до Вiфлеєму. I сталося, коли вони входили до 19

Вiфлеєму, то зашумiло все мiсто про них, i говорили: Чи це Ноомi? А вона сказала їм: Не кличте 20

мене: Ноомi, кличте мене: Мара, бо велику гiркоту зробив менi Всемогутнiй. Я заможною пiшла 21

була, та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене: Ноомi, коли Господь свiдчив проти
мене, а Всемогутнiй послав менi горе? I вернулася Ноомi та з нею моавiтянка Рут, невiстка її, що 22

верталася з моавських пiль. I прийшли вони до Вiфлеєму на початку жнив ячменю.
А Ноомi мала родича свого чоловiка, мужа багатого, з Елiмелехового роду, а iм’я йому Боаз. I 2, 2

сказала моавiтянка Рут до Ноомi: Пiду но я на поле, i назбираю колосся за тим, у кого в очах знайду
милiсть. А та їй сказала: Iди, моя дочко! I пiшла вона, i прийшла та й збирала за женцями. А при- 3

падок навiв її на дiлянку поля Боаза, що з Елiмелехового роду. Аж ось прийшов iз Вiфлеєму Боаз, 4

та й сказав до женцiв: Господь з вами! А вони вiдказали йому: Нехай поблагословить тебе Господь!
I сказав Боаз до слуги свого, поставленого над женцями: Чия це дiвчина? I вiдповiв той слуга, по- 5, 6

ставлений над женцями, i сказав: Дiвчина моавiтянка вона, що вернулася з Ноомi з моавських пiль.
А вона сказала: Нехай я збиратиму, та назбираю мiж снопами за женцями! I прийшла вона, i стала 7

вiд самого ранку й аж дотепер; а вдома вона була мало. I сказав Боаз до Рут: Ото чуєш, дочко 8

моя, не ходи збирати на iншому полi, i не йди звiдси, i так пристань до моїх дiвчат. Доглядай цього 9

поля, де будуть жати, i ти пiдеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе. А як спрагнеш,
то пiдеш до начинь, та й нап’єшся з того, що поначерпують слуги! I впала вона на обличчя своє, 10

та й вклонилася до землi, i сказала йому: Чому знайшла я милiсть в очах твоїх, що ти прихилився
до мене, хоч я чужа? I вiдповiв Боаз i сказав їй: Докладно розповiджено менi все, що зробила ти 11

з своєю свекрухою по смертi твого чоловiка, i ти кинула батька свого й матiр свою та край свого
народження, i пiшла до народу, якого не знала вчора-позавчора. Нехай Господь заплатить за чин 12

твiй, i нехай буде нагорода твоя повна вiд Господа, Бога Iзраїлевого, що ти прийшла сховатися пiд
крильми Його! А вона сказала: Нехай я знайду милiсть в очах твоїх, пане мiй, бо ти потiшив мене, 13

i говорив до серця своєї невiльницi. А я не є навiть як одна з твоїх невiльниць! I сказав їй Боаз 14

у час їди: Пiдiйди сюди, та з’їж хлiба й замочи у квасi шматок свiй. I сiла вона збоку женцiв, а вiн
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подав їй праженого зерна. I їла вона й наситилася, i ще й позоставила. I встала вона збирати. А15

Боаз наказав слугам своїм, говорячи: I мiж снопами нехай збирає, i не кривдьте її. I також конче16

киньте їй зо снопiв, i позоставте, i буде вона збирати, а ви не лайте її. I збирала вона на полi аж17

до вечора, i вимолотила те, що назбирала, i було близько ефи ячменю. I понесла вона, i ввiйшла18

до мiста, i її свекруха побачила, що вона назбирала. А вона вийняла, i дала їй, що позоставила по
своїй їжi. I сказала їй свекруха її: Де ти збирала сьогоднi, i де ти робила? Нехай буде благосло-19

венний, хто прийняв тебе! I вона розповiла своїй свекрусi, у кого працювала, та й сказала: Iм’я того
чоловiка, що я сьогоднi робила в нього, Боаз. I сказала Ноомi до невiстки своєї: Благословенний20

вiн у Господа, що не позбавив милости своєї анi живих, анi померлих. I сказала їй Ноомi: Близький
нам той чоловiк, вiн iз наших родичiв. I сказала моавiтянка Рут: Вiн також сказав менi: Пристань21

до моїх слуг, аж поки не скiнчать моїх жнив. I сказала Ноомi до своєї невiстки Рут: Добре, дочко22

моя, що ти вийдеш з його служницями, щоб не чiпали тебе на iншому полi. I вона пристала до23

Боазових служниць, щоб збирати аж до закiнчення жнив ячменю та жнив пшеницi. I вона жила з
своєю свекрухою.

I сказала їй свекруха її Ноомi: Дочко моя, ось я пошукаю для тебе мiсця спочинку, що буде3
добре тобi. А тепер ось Боаз, наш родич, що була ти з його служницями, ось вiн цiєї ночi буде2

вiяти ячмiнь на току. А ти вмийся, i намастися, i надягни на себе кращу одежу свою, та й зiйди3

на тiк. Але не показуйся на очi тому чоловiковi, аж поки вiн не скiнчить їсти та пити. I станеться,4

коли вiн ляже, то ти зауваж те мiсце, де вiн лежить. I ти прийдеш, i вiдкриєш принiжжя його та й
ляжеш, а вiн скаже тобi, що маєш робити. А та вiдказала до неї: Усе, що ти кажеш менi, я зроблю.5

I зiйшла вона на тiк, i зробила все, як наказала їй свекруха її. А Боаз з’їв та випив, та й стало6, 7

весело йому на серцi, i прийшов вiн покластися бiля копицi. А вона тихо прийшла, i вiдкрила його
принiжжя та й лягла. I сталося опiвночi, i затремтiв той чоловiк, та й звiвся, аж ось жiнка лежить у8

принiжжi його! I вiн сказав: Хто ти? А вона вiдказала: Я невiльниця твоя Рут. Простягни ж крило9

над своєю невiльницею, бо ти мiй родич. А вiн сказав: Благословенна ти в Господа, дочко моя!10

Твоя остання ласка до мене лiпша вiд першої, що не пiшла ти за юнаками, чи вони бiднi, чи вони
багатi. А тепер, дочко моя, не бiйся! Усе, що скажеш, я зроблю тобi, бо все мiсто народу мого знає,11

що ти жiнка чеснотна! А тепер справдi, що я родич, та є родич ще, ближчий вiд мене. Ночуй цю12, 13

нiч, а ранком, якщо вiн викупить тебе добре, нехай викупить. А якщо вiн не схоче викупити тебе,
то викуплю тебе я, як живий Господь! Лежи тут аж до ранку. I лежала вона у принiжжi його аж14

до ранку, i встала, перше нiж можна розпiзнати один одного. А вiн сказав: Нехай не пiзнають, що
жiнка приходила на тiк. I вiн сказав: Дай хустку, що на тобi, i подерж її. I держала вона її, а вiн15

вiдмiряв шiсть мiр ячменю, i поклав на неї, та й пiшов до мiста. А вона прийшла до своєї свекрухи.16

А та сказала: Як справа, дочко моя? А вона розповiла їй усе, що зробив їй той чоловiк. I сказала:17

Цi шiсть мiр ячменю вiн дав менi, бо сказав: Не приходь порожньо до своєї свекрухи. А та сказала:18

Почекай, моя дочко, аж поки довiдаєшся, як випаде справа, бо той чоловiк не заспокоїться, доки
не викiнчить цiєї справи сьогоднi.

А Боаз прийшов до брами, та й сiв там. Аж ось проходить родич, про якого говорив був Боаз. I4
вiн сказав йому: Зайди сюди, послухай, i сядь отут! I той зайшов i сiв. А Боаз узяв десять мужа зо2

старших того мiста та й сказав: Сiдайте тут! I вони посiдали. I сказав вiн до родича: Дiлянку поля,3

що нашого брата Елiмелеха, продала Ноомi, яка вернулася з моавського поля. А я постановив:4

Подам тобi до ушей твоїх, говорячи: Купи при тих, що сидять тут, та при старших мого народу.
Якщо викупиш викупи, а якщо не викупиш скажи менi, i нехай я знаю, бо окрiм тебе нема кому
викупити, а я за тобою. А той сказав: Я викуплю. I сказав Боаз: Того дня, коли набудеш поле з5

руки Ноомi, то набудеш також моавитянку Рут, жiнку померлого, щоб поставити iм’я померлому
на надiлi його. А родич сказав: Не можу я викупити собi, щоб не понищити свого надiлу. Викупи6

собi мого викупа, бо я не можу викупити. А оце було колись серед Iзраїля на викуп, i на замiну,7

i на ствердження кожної справи: чоловiк здiймав сандалю свою, i давав своєму ближньому, i це
було свiдоцтвом серед Iзраїля. I сказав родич до Боаза: Купи собi! I зняв свою сандалю. I сказав8, 9

Боаз до старших та до всього народу: Ви свiдки сьогоднi, що я набув усе, що Елiмелехове, i все,
що Кiлйонове та Махлонове з руки Ноомi. А також моавiтянку Рут, Махлонову жiнку, набув я10

собi за жiнку, щоб поставити iм’я померлому на спадковi його, i не буде знищене iм’я померлого
мiж братами його та з брами його мiсця. Ви сьогоднi свiдки на це! I сказав увесь народ, що були11
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в брамi, та старшi, свiдки: Нехай дасть Господь цю жiнку, що входить до дому твого, як Рахиль та
як Лiю, що вони обидвi збудували Iзраїлiв дiм. I розбагатiй в Ефратi, i здобуть собi славне iм’я в
Вiфлеємi. А з насiння, що Господь дасть тобi вiд цiєї молодої жiнки, нехай стане дiм твiй, як дiм 12

Переца, що Тамар породила була Юдi. I взяв Боаз Рут, i вона стала йому за жiнку. I вiн увiйшов до 13

неї, а Господь дав їй вагiтнiсть, i вона породила сина. I сказали жiнки до Ноомi: Благословенний 14

Господь, що не позбавив тебе сьогоднi родича! I буде славним iм’я його серед Iзраїля. I вiн буде 15

тобi потiшителем душi та на виживлення твоєї сивини, бо породила його твоя невiстка, що любить
тебе, що лiпша тобi за сiмох синiв. I взяла Ноомi ту дитину, i поклала її на колiна свої, i була їй 16

за няньку. А сусiдки назвали iм’я йому, говорячи: Народився син для Ноомi! I назвали iм’я йому: 17

Овед. А вiн батько Єссея, Давидового батька. А оце Перецовi нащадки: Перец породив Гецрона, 18

а Гецрон породив Рама, а Рам породив Аммiнадава, а Аммiнадав породив Нахшона, а Нахшон 19, 20

породив Салмона; а Салмон породив Боаза, а Боаз породив Оведа; а Овед породив Єссея, а 21, 22

Єссей породив Давида.



ПЕРША КНИГА САМУЇЛОВА
(АБО ПЕРША КНИГА ЦАРIВ)

I
був один чоловiк iз Раматаїм-Цофiму, з Єфремових гiр, а iм’я йому Елкана, син Єрохама, сина1
Iлiя, сина Тоху, сина Цуфа, єфремлянин. А вiн мав двi жiнки, iм’я однiй Анна, а iм’я другiй2

Пенiна. I були в Пенiни дiти, а в Анни дiтей не було. А той чоловiк рiк-у-рiк ходив iз свого3

мiста до Шiло, щоб вклонятися та приносити жертви Господу Саваоту. А там два Iлiєвi сини,
Гофнi та Пiнхас, були священиками для Господа. I як бував той день, i Елкана приносив жертви,4

то вiн давав своїй жiнцi Пенiнi й усiм синам її та дочкам її частини, а Аннi давав частину подвiйну,5

бо любив її. Та Господь замкнув її утробу. А її суперниця розпалювала їй гнiв, щоб докучати їй,6

бо Господь замкнув її утробу. I так робив вiн рiк-у-рiк, коли вона входила до Господнього дому,7

а та так гнiвила її. I вона плакала й не їла. I сказав їй чоловiк її Елкана: Анно, чого ти плачеш8

i чому не їси? I чого сумне твоє серце? Чи ж я не лiпший тобi за десятьох синiв? I встала Анна9

по їдi та по питтi в Шiло, а священик Iлiй сидiв на стiльцi при бiчному одвiрку Господнього храму.
А вона була скорбна духом, i молилася до Господа та плакала гiрко. I склала вона обiтницю, та10, 11

й сказала: Господи Саваоте, якщо дiйсно споглянеш на бiду Твоєї невiльницi, i згадаєш мене, i не
забудеш Своєї невiльницi, i даси Своїй невiльницi нащадка чоловiчої статi, то я дам його Господевi
на всi днi життя його, а бритва не торкнеться його голови. I сталося, коли вона довго молилася12

перед Господнiм лицем, то Iлiй пильнував за її устами. А Анна вона говорила в серцi своїм: тiльки13

губи її порушувалися, а голос її не був чутий. I вважав її Iлiй за п’яну. I сказав до неї Iлiй: Аж14

доки ти будеш п’яною? Витверезись зо свого вина! А Анна вiдповiла та й сказала: Нi, пане мiй, я15

жiнка скорбна духом, а вина та п’янкого напою не пила я. I я вилила душу свою перед Господнiм
лицем. Не вважай своєї невiльницi за негiдницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи16

та з туги своєї. I вiдповiв Iлiй та й сказав: Iди з миром! А Бог Iзраїлiв дасть тобi бажання твоє,17

яке ти вiд Нього жадала. А вона сказала: Нехай невiльниця твоя знайде милiсть в очах твоїх!18

I пiшла та жiнка своєю дорогою, та й їла, а обличчя її не було вже сумне. I встала вона рано19

вранцi, i вклонилася перед Господнiм лицем. I вернулися вони, i ввiйшли до свого дому до Рами. I
Елкана пiзнав свою жiнку Анну, а Господь згадав про неї. I сталося по роцi, i завагiтнiла Анна, та20

й сина породила. I назвала вона iм’я йому: Самуїл, бо вiд Господа жадала його. I пiшов той чоловiк21

Елкана та ввесь дiм його вчинити для Господа рiчну жертву та обiтницi свої. А Анна не пiшла, бо22

сказала до чоловiка свого: Аж коли буде вiдлучений цей хлопчик, то вiдведу його, i вiн з’явиться
перед Господнiм лицем, i назавжди позостанеться там! I сказав їй чоловiк її Елкана: Роби те, що23

добре в очах твоїх! Залишайся, аж поки вiдлучиш його, тiльки нехай виконає Господь Своє слово.
I залишалась та жiнка, i годувала свого сина, аж поки вона вiдлучила його. А коли вiдлучила, то24

повела його з собою та з трьома бичками й одною ефою муки, i бурдюком вина, i привела його до
Господнього дому до Шiло. А той хлопчик був ще малий. I зарiзали бичка, i привели того хлопчика25

до Iлiя. I вона сказала: О, пане мiй, як жива душа твоя, мiй пане, я та жiнка, що стояла з тобою26

отут, щоб молитися Господевi. Я молилася за дитину цю, i Господь дав менi жадання моє, що я27

просила вiд Нього. А тепер я вiддаю його Господевi на всi днi, скiльки вiн жаданий для Господа. I28

вклонилася там Господевi.
I молилася Анна та й проказала: Звеселилося Господом серце моє, мiй рiг став високим у Го-2

сподi! Розкрилися уста мої на моїх ворогiв, бо радiю з спасiння Твого! Немає святого, подiбного2

Господу, немає нiкого, крiм Тебе, i скелi немає, як Бог наш! Бiльше не говорiть зарозумiло, нехай з3

ваших уст не виходить зухвальство, бо Господь Бог знання, i Вiн упляновує вчинки! Лук сильних4

поламаний, а немiчнi оперезалися силою! Наймаються ситi за хлiб, а голоднi вiдпочивають, аж5

неплiдна сiмох породила, а многодiтна знесилiла. Господь побиває й оживлює, до шеолу знижає й6

пiдносить до неба. Господь зубожує та збагачує, понижує Вiн та звеличує. Пiдiймає нужденного7, 8

з пороху, пiдносить убогого зо смiтникiв, щоб посадити з вельможами й престол слави їм дать на
спадщину, бо Господнi основи землi, i на них Вiн поставив вселенну. Вiн ноги святих Своїх сте-9

реже, нечестивi ж погинуть у темрявi, бо сильним не з сили стає чоловiк. Господь хай поламанi10

будуть Його супротивники! У небi Господь загримить, i розсудить Вiн кiнцi землi! I Вiн подасть си-
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лу Своєму царевi, i рога повищить Свого помазанця! I пiшов Елкана до Рами, до дому свого. А той 11

отрок служив Господевi при священиковi Iлiї. А сини Iлiя були люди негiднi, вони не знали Госпо- 12

да, анi звичаю священичого з народом. Коли хто приносив жертву, то, як варилося м’ясо, приходив 13

священикiв слуга, а в його руцi тризубе видельце. I вiн iз грюкотом стромляв до мiдницi, або до 14

кiтла, або до горшка, або до горняти, i все, що витягне видельце, священик собi брав. Так вони ро-
били всьому Iзраїлевi, що приходив туди до Шiло. Також поки палили лiй, то приходив священикiв 15

слуга, та й говорив до чоловiка, що приносив жертву: Дай м’яса на печеню для священика, бо вiн
не вiзьме вiд тебе м’яса вареного, а тiльки сире! А як той чоловiк вiдповiдав йому: Нехай перше 16

спалять i той лiй, а ти потiм вiзьми собi, скiльки буде жадати душа твоя! А той говорив: Нi, таки
зараз давай! А коли нi, вiзьму силою! I був грiх тих юнакiв дуже великий перед Господнiм лицем, 17

бо тi люди безчестили Господню жертву. А Самуїл служив перед Господнiм лицем. Отрок був опе- 18

резаний лляним ефодом. А малу верхню одежину робила йому його мати, i приносила йому з року 19

на рiк, коли приходила з своїм мужем приносити рiчну жертву. А Iлiй поблагословив Елкану й 20

його жiнку та й сказав: Нехай Господь дасть тобi нащадкiв вiд цiєї жiнки, за вiдданого, що Господь
узяв. I пiшли вони на мiсце своє. I Господь згадав про Анну, i вона завагiтнiла, та й породила трьох 21

синiв та двi дочки. А отрок Самуїл рiс iз Господом. А Iлiй був дуже старий. I почув вiн усе, що 22

сини його роблять усьому Iзраїлевi, i що вони злягаються з жiнками, якi вiдбувають службу при
входi скинiї заповiту. I вiн сказав їм: Нащо ви робите такi речi, про якi я чую? Про вашi злi вчинки 23

я чую вiд усього цього народу. Нi, сини мої, недобра та чутка, що я чую, ви вiдхиляєте Господнiй 24

народ вiд Закону! Якщо хто згрiшить супроти людини, то помоляться за неї перед Богом. А якщо 25

людина згрiшить супроти Господа, хто заступиться за неї? Та вони не слухали голосу батька свого,
бо Господь постановив погубити їх. А отрок Самуїл усе рiс, та здобував ласку як у Господа, так i в 26

людей. I прийшов Божий чоловiк до Iлiя, та й сказав йому: Так сказав Господь: Чи ж Я справдi не 27

об’явився домовi твого батька, як були вони в Єгиптi, у фараоновiм домi? Я вибрав його Собi зо 28

всiх Iзраїлевих племен за священика, щоб вiн входив до Мого жертiвника, щоб кадив кадило, щоб
носив ефода перед Моїм лицем. I дав Я домовi твого батька всi жертви Iзраїлевих синiв. Чого ж 29

ви берете пiд ноги Мою жертву та Мою жертву хлiбну, що Я заповiв для скинiї? I ти вшанував си-
нiв своїх бiльш, як Мене, щоб ви потовстiли вiд найкращих частин усякого Iзраїлевого дару перед
лицем Моїм. Тому то слово Господа, Бога Iзраїлевого, таке: Говорячи, сказав Я: Дiм твiй та дiм 30

батька твого будуть ходити перед Моїм лицем аж навiки. А тепер слово Господнє: Не буде в Мене
такого, бо Я шаную тих, хто шанує Мене, а тi, хто зневажає Мене, будуть зневаженi! Ось прихо- 31

дять днi, i Я вiдiтну рамено твоє та рамено дому батька твого, щоб не було старого в домi твоєму. I 32

побачиш бiду Мого мешкання, хоч у всьому Я добре чинив Iзраїлевi, i не буде старого в домi твоїм
по всi днi. Я не витну в тебе всiх вiд Мого жертiвника, щоб вибрати очi твої, i щоб зробити бiль 33

душi твоїй, та ввесь дорiст твого дому повмирає в силi вiку. А оце тобi ознака, що прийде на обох 34

синiв твоїх, на Хофнi та Пiнхаса, обидва вони помруть одного дня. А Я поставлю Собi священика 35

вiрного, вiн буде робити згiдно з серцем Моїм та з Моєю душею. I Я збудую йому тривалий дiм, i вiн
буде ходити перед Моїм помазанцем по всi днi. I станеться, кожен, хто полишиться в домi твоїм, 36

прийде вклонятися йому за агору срiбла та за буханець хлiба, i скаже: Долучи мене до одного з
священицтв, щоб їсти кавалок хлiба.

А отрок Самуїл служив Господевi при Iлiї. А Господнє слово було рiдке за тих днiв, видiння не 3
було часте. I сталося того дня, коли Iлiй лежав на своєму мiсцi, а очi його стали затемнятися, вiн 2

не мiг бачити, i поки Божий свiтильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмi, там, де 3

Божий ковчег, то покликав Господь до Самуїла: Самуїле, Самуїле! А вiн вiдказав: Ось я! I побiг 4, 5

вiн до Iлiя та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. А той вiдказав: Я не кликав.Вернися, лягай. I
вiн пiшов i лiг. А Господь далi покликав: Самуїле, Самуїле! I встав Самуїл, i пiшов до Iлiя та й 6

сказав: Ось я, бо ти кликав мене. А той вiдказав: Не кликав я, сину мiй. Вернися, лягай. А Самуїл 7

ще не пiзнав голосу Господа, i ще не вiдкрилося йому Господнє слово. А Господь далi покликав 8

Самуїла третiй раз. I вiн устав, i пiшов до Iлiя та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. I зрозумiв
Iлiй, що то Господь кличе отрока. I сказав Iлiй до Самуїла: Iди, лягай. I якщо знову покличе тебе, 9

то скажеш: Говори, Господи, бо раб Твiй слухає Тебе! I пiшов Самуїл, та й лiг на своє мiсце. I 10

ввiйшов Господь, i став, i покликав, як перед тим: Самуїле, Самуїле! А Самуїл вiдказав: Говори,
Господи, бо раб Твiй слухає! I сказав Господь до Самуїла: Ось Я зроблю таку рiч серед Iзраїля, 11



3. 12–5. 6 I САМУЇЛОВА 178

що в кожного, хто почує про неї, задзвенить в обох вухах його. Того дня Я виконаю над Iлiєм все,12

що Я говорив про дiм його, вiд початку й до кiнця. I розповiм йому, що Я суджу дiм його навiки за13

грiх, про який вiн знав, що сини його богозневажають, та не спиняв їх. Тому присягнув Я домом14

Iлiя, що не очиститься грiх Iлiєвого дому жертвою та жертвою хлiбною навiки. I лежав Самуїл аж15

до ранку, i вiдчинив дверi Господнього дому. А Самуїл боявся розповiсти Iлiєвi про те видiння. I16

покликав Iлiй Самуїла, та й сказав: Самуїле, сину мiй! А той сказав: Ось я! I сказав вiн: Що то17

за рiч, про яку Вiн говорив до тебе? Не крий правди передо мною. Нехай Господь зробить тобi так,
i нехай додасть, якщо ти скажеш неправду передо мною про щось зо всього того, що говорив Вiн
до тебе! I розповiв йому Самуїл усе те, i не сказав неправди перед ним. А той сказав: Вiн Господь,18

нехай зробить те, що добре в очах Його! I виростав Самуїл, а Господь був iз ним, i не опустив анi19

жодного зо всiх Його слiв. I ввесь Iзраїль, вiд Дана аж до Беер-Шеви, пiзнав, що Самуїл вiрний,20

як пророк Господнiй. А Господь далi показувався в Шiло, бо Господь явився був у Шiло Самуїловi21

в словi Господньому.
I було Самуїлове слово для всього Iзраїля. I вийшов Iзраїль на вiйну проти филистимлян, та й4

таборував при Евен-Гаезерi, а филистимляни таборували в Афеку. I вишикувались филистимля-2

ни навпроти Iзраїля, а коли бiй став тяжкий, то Iзраїль був побитий перед филистимлянами. I вони
побили в боєвому шиковi на полi близько чотирьох тисяч чоловiка. I прийшов народ до табору,3

а Iзраїлевi старшi сказали: Чому вдарив нас Господь сьогоднi перед филистимлянами? Вiзьмiмо
собi з Шiло ковчега Господнього заповiту, i нехай ввiйде помiж нас, i нехай спасе нас iз рук наших
ворогiв. I послав народ до Шiло, i понесли звiдти ковчега заповiту Господа Саваота, що сидить на4

херувимах. А там були двоє Iлiєвих синiв, Хофнi та Пiнхас, iз ковчегом Божого заповiту. I стало-5

ся, як ковчег заповiту Господнього прибув до табору, то ввесь Iзраїль скрикнув великим окриком,
аж застогнала земля! А филистимляни почули голос окрику, та й сказали: Що це за голос цього6

великого окрику в єврейському таборi? I довiдалися вони, що Господнiй ковчег прибув до табору.
I полякалися филистимляни, i говорили: Бог прибув до табору! I сказали вони: Бiда нам, бо такого,7

як це, не було ще нiколи! Бiда нам! Хто нас урятує вiд руки цих потужних богiв? Оце вони, тi боги,8

що вдарили були Єгипет усякою поразою у пустинi! Змiцнiться та будьте мужнi, филистимляни,9

щоб ви не служили євреям, як вони служили вам. I будьте мужнi, i воюйте! I воювали филистим-10

ляни. I був побитий Iзраїль, i кожен утiкав до свого намету. I та поразка була дуже велика. I впало з
Iзраїля тридцять тисяч пiхоти. А Божий ковчег був узятий, i два Iлiєвi сини, Хофнi та Пiнхас, по-11

лягли... I побiг один венiяминiвець iз бою, i прибув того дня до Шiло; а одежа його була подерта,12

i порох на головi його. I прибув вiн, аж ось Iлiй сидить на стiльцi при дорозi й виглядає, бо серце13

йому тремтiло за Божого ковчега. А той чоловiк прийшов, i розповiв у мiстi, i закричало все мiсто!
А Iлiй почув голос того крику та й сказав: Що це за голос того натовпу? А той чоловiк поспiшив i14

прийшов, та й розповiв Iлiєвi. А Iлiй був вiку дев’ятидесяти й восьми лiт, а очi його померкли, i вiн15

не мiг бачити. I сказав той чоловiк до Iлiя: Я той, що прибiг iз бою, i я втiк сьогоднi з бойових лав.16

I сказав Iлiй: Що то сталося, мiй сину? I вiдповiв вiсник i сказав: Iзраїль побiг перед филистим-17

лянами, i сталась велика поразка в народi. I обидва сини твої, Хофнi та Пiнхас, полягли. А ковчег
Божий узятий! I сталося, як згадав вiн про Божого ковчега, то впав Iлiй зо стiльця навзнак при18

брамi, зламався карк йому, i вiн помер, бо той муж був старий та тяжкий. А вiн судив Iзраїля сорок
лiт. А невiстка його, Пiнхасова жiнка, була важка, близька до родiв. I як зачула вона ту звiстку,19

що взятий Божий ковчег i помер тесть її та чоловiк її, то впала на колiна, та й породила, бо прийшли
на неї породiльнi болi її. А як настав час смерти її, то казали тi, що стояли при нiй: Не бiйся, бо20

ти породила сина! Та вона не вiдповiла, i не взяла цього до серця свого. I вона назвала iм’я тому21

хлопцевi: Iхавод, кажучи: Вiдiйшла Iзраїлева слава! Бо почула про взяття Божого ковчегу, i про
тестя свого та про мужа свого, та й сказала: Вiдiйшла слава вiд Iзраїля, бо взятий Божий ковчег.22

А филистимляни взяли Божого ковчега, i принесли його з Евен-Гаезеру до Ашдоду. I взяли5, 2

филистимляни Божого ковчега, i принесли його до Дагонового дому, i поставили його бiля Дагона.
А другого дня вранцi повставали ашдодяни, аж ось Дагон лежить ницьма на землi перед Господнiм3

ковчегом! I взяли вони Дагона, i поставили його на його мiсце. А наступного дня повставали вони4

рано, аж ось Дагон лежить ницьма на землi перед Господнiм ковчегом! А Дагонова голова та обидвi
долонi рук його лежать вiдтятi на порозi, тiльки тулуб Дагонiв позостав при ньому. Тому то жерцi5

та всi, хто входить до Дагонового дому, не ступають на Дагонiв порiг у Ашдодi аж до цього дня. I6
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стала тяжка Господня рука на ашдодян, i Вiн їх пустошив та бив їх болячками, Ашдод та довкiлля
його. I побачили ашдодяни, що так, та й сказали: Нехай не зостається з нами ковчег Iзраїлевого 7

Бога, бо стала тяжкою Його рука на нас та на Дагона, бога нашого! I послали вони, i зiбрали до 8

себе всiх филистимських володарiв, та й сказали: Що ми зробимо з ковчегом Iзраїлевого Бога? А
тi вiдказали: Нехай ковчег Iзраїлевого Бога перейде до Гату. I вони перенесли ковчега Iзраїлевого
Бога. I сталося по тому, як вони перенесли його, то Господня рука була проти мiста, сталося дуже 9

велике замiшання. I вдарив Вiн людей того мiста вiд малого й аж до великого, i появилися на них
болячки. I вони вислали Божого ковчега до Екрону. I сталося, як Божий ковчег прибув до Екрону, 10

то екроняни стали кричати, говорячи: Перенесли до нас ковчега Iзраїлевого Бога, щоб вигубив нас
та народ наш! I послали вони, i зiбрали всiх филистимських володарiв, та й говорили: Вiдiшлiть 11

ковчега Iзраїлевого Бога, нехай вернеться на мiсце своє, i нехай не поб’є нас та народа нашого, бо
було смертельне замiшання в усьому мiстi. I Божа рука стала там дуже тяжка. А тi люди, хто не 12

повмирав, були вдаренi болячками, i зойк мiста пiднявся до неба!
I був Божий ковчег у филистимськiй землi сiм мiсяцiв. I покликали филистимляни жерцiв та 6, 2

ворожбитiв, говорячи: Що робити з Господнiм ковчегом? Скажiть нам, як вiдiслати його на його
мiсце? А тi сказали: Якщо ви вiдсилаєте ковчега Iзраїлевого Бога, то не вiдсилайте його поро- 3

жньо, але конче принесiть Йому жертву за провину, тодi будете вилiкуванi, i ви пiзнаєте, чому не
вiдступає Його рука вiд вас. I тi спитали: Яка ж та жертва за провину, що ми принесемо Йому? А 4

тi вiдказали: За числом филистимських володарiв п’ять золотих болячок та п’ять золотих мишей.
Бо одна пораза для всiх вас та для ваших володарiв. I зробiть подоби ваших болячок та подо- 5

би ваших мишей, що вигублюють землю, i воздайте славу Iзраїлевому Боговi, може Вiн полегчить
Свою руку з-над вас i з-над ваших богiв та з-над вашого краю. I чого ви будете робити запеклими 6

свої серця, як робили запеклим серце своє Єгипет та фараон? Чи ж не тодi, як Вiн чинив дивнi речi
з ними, не вiдпустили їх, i вони пiшли? А тепер вiзьмiть, i зробiть одного нового воза, i вiзьмiть двi 7

дiйнi коровi, що на них не накладалося ярма, i запряжiть тi корови до воза, а їхнi телята вiдведете
вiд них додому. I вiзьмете Господнього ковчега, та й поставите його на воза, а золотi речi, що ви 8

принесете Йому жертвою за провину, покладете в скринi збоку її. I вiдпустите його, i вiн пiде. I 9

побачите: Якщо вiн увiйде до Бет-Шемешу дорогою до своєї границi, вiн зробив нам це велике зло.
А якщо нi, то пiзнаємо, що не його рука доторкнулася нас, випадок то був нам. I зробили тi люди 10

так. I взяли вони двi дiйнi коровi, i запрягли їх до воза, а їхнiх телят замкнули вдома. I поставили 11

вони Господнього ковчега на воза, i скриню, i золотi мишi, i подоби їхнiх болячок. I корови пiшли 12

просто дорогою до Бет-Шемешу. Iшли вони однiєю битою дорогою та все ревли, i не вiдхилялися нi
праворуч, нi лiворуч. А филистимськi володарi йшли за ними аж до границi Бет-Шемешу. А люди 13

Бет-Шемешу жали пшеницю в долинi. I звели вони очi свої та й побачили ковчега, i зрадiли, що
побачили! А вiз увiйшов на поле бетшемешанина Iсуса, та й став там, а там був великий камiнь. I 14

вони накололи дров iз воза, а корiв принесли цiлопаленням для Господа. А Левити зняли Госпо- 15

днього ковчега та скриню, що була з ним, що в нiм були золотi речi, та й поставили при великому
каменi. А люди Бет-Шемешу принесли цiлопалення, i приносили того дня жертви для Господа. А 16

п’ять филистимських володарiв бачили це, i вернулися того дня до Екрону. А оце тi золотi боля- 17

чки, що филистимляни звернули Господевi жертвою за провину: одна за Ашдод, одна за Газу, одна
за Ашкелон, одна за Гат, одна за Екрон. А золотi мишi були за числом усiх филистимських мiст 18

п’ятьох володарiв, вiд мiста твердинного й аж до безмурного села, i аж до великого каменя, що на
ньому поставили Господнього ковчега, i вiн знаходиться аж до цього дня на полi бет-шемешанина
Iсуса. I вдарив Господь людей Бет-Шемешу, бо вони заглядали в Господнiй ковчег. I вибив Вiн мiж 19

народом п’ятдесят тисяч чоловiка та сiмдесят чоловiка. I був народ у жалобi, бо Господь ударив на-
род великою поразкою. I сказали люди Бет-Шемешу: Хто зможе стати перед лицем Господа, Того 20

Бога Святого? I до кого Вiн пiде вiд нас? I вони послали послiв до мешканцiв Кiр’ят-Єарiму, го- 21

ворячи: Филистимляни вернули Господнього ковчега. Зiйдiть, знесiть його до себе.
I поприходили люди Кiр’ят-Єарiму, та й пiдняли Господнього ковчега, i внесли його до Авiна- 7

давого дому на узгiр’ї в Гiв’ї, а сина його Елеазара посвятили стерегти Господнього ковчега. I 2

сталося, вiд дня, коли ковчег полишився у Кiр’ят-Єарiмi, минуло багато часу, а було його двадцять
лiт. А ввесь Iзраїлiв дiм плакав за Господом. I сказав Самуїл до всього Iзраїлевого дому, говоря- 3
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чи: Якщо ви цiлим вашим серцем вертаєтеся до Господа, повикидайте з-помiж себе чужих богiв
та Астарт, i мiцно прихилiть свої серця до Господа, i служiть Самому Йому, i Вiн спасе вас iз ру-
ки филистимлян. I повикидали Iзраїлевi сини Ваалiв та Астарт, та й служили Господевi, Самому4

Йому. I сказав Самуїл: Зберiть усього Iзраїля до Мiцпи, а я буду молитися за вас до Господа! I5, 6

зiбралися до Мiцпи, i черпали воду та лили перед Господнiм лицем, i постили того дня, та й казали
там: Ми згрiшили перед Господом! I судив Самуїл Iзраїлевих синiв у Мiцпi. I почули филистимля-7

ни, що Iзраїлевi сини зiбралися до Мiцпи, i пiднялися филистимськi володарi на Iзраїля. I почули
про це Iзраїлевi сини, та й злякалися филистимлян. I сказали Iзраїлевi сини до Самуїла: Не пе-8

реставай кликати за нас до Господа, нашого Бога, i нехай Вiн спасе нас вiд руки филистимлян. I9

взяв Самуїл одне молочне ягня, i принiс його повним цiлопаленням для Господа. I кликав Самуїл
до Господа за Iзраїля, а Господь вiдповiв йому. I приносив Самуїл цiлопалення, а филистимляни10

приступили до бою проти Iзраїля. I загримiв Господь того дня сильним громом на филистимлян, та
й привiв їх у замiшання, i були вони побитi перед Iзраїлем. I повиходили Iзраїлевi люди з Мiцпи,11

та й гнали филистимлян, i били їх аж пiд Бет-Кар. I взяв Самуїл одного каменя, i поклав мiж Мi-12

цпою та мiж Шенам, та й назвав iм’я йому: Евен-Єзер. I вiн сказав: Аж доти допомiг нам Господь.
I були филистимляни переможенi, i далi вже не входили в Iзраїлевi границi. I була Господня рука13

на филистимлянах за всi днi Самуїловi. I вернулися до Iзраїля тi мiста, що филистимляни забрали14

були вiд Iзраїля, вiд Екрону й аж до Гату, а їхню границю Iзраїль урятував вiд руки филистимлян.
I був мир мiж Iзраїлем та мiж Амореянином. I судив Самуїл Iзраїля всi днi життя свого. I ходив15, 16

вiн рiк-рiчно, i обходив Бет-Ел, i Гiлгал, i Мiцпу, i судив Iзраїля по всiх тих мiсцях. I вертався до17

Рами, бо там був дiм його, i там судив Iзраїля. I вiн збудував там жертiвника для Господа.
I сталося, як Самуїл постарiвся, то поставив синiв своїх за суддiв для Iзраїля. I було iм’я пер-8, 2

ворiдного сина його Йоїл, а iм’я другого його Авiйя, суддi в Беер-Шевi. А сини його не йшли його3

дорогою, i вхилялись до зиску, i брали пiдкупа, i ламали Закона. I зiбралися всi Iзраїлевi старшi,4

i прийшли до Самуїла до Рами, та й сказали до нього: Ось ти постарiвся, а сини твої не йдуть5

дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всiх народiв. I була та рiч зла в6

Самуїлових очах, як вони сказали: Настанови нам царя, щоб судив нас. I молився Самуїл до Го-
спода. I сказав Господь до Самуїла: Послухай голосу того народу щодо всього, про що вiн сказав7

тобi, бо не тобою вони погордували, але Мною погордували, щоб Я не царював над ними. Як усi8

тi дiла, що вони чинили вiд дня, коли Я вивiв їх з Єгипту, i аж до цього дня, i як вони кидали Ме-
не й служили iншим богам, так вони чинять i тобi. А тепер послухай їхнього голосу, тiльки конче9

остережеш їх, i розповiси їм право того царя, що буде царювати над ними. I переказав Самуїл всi10

Господнi слова до народу, що жадав вiд нього царя, i сказав: Оце буде право царя, що царювати-11

ме над вами: вiн вiзьме синiв ваших i поставить собi в колесницi свої та серед їздцiв своїх, i вони
будуть бiгати перед колесницею його; i щоб поставити собi тисячникiв та п’ятдесятникiв, i щоб12

орати орку його, i щоб жати жниво його, i щоб робити зброю вiйськову його та колесничнi прила-
ддя його. А дочок ваших забере за мироварниць, i за кухарок, i за пекарок. I вiн позабирає поля13, 14

вашi, i виноградники вашi, та кращi вашi оливки, i пороздає своїм слугам. А з вашого посiву та15

з ваших виноградникiв братиме десятину, i даватиме своїм евнухам та своїм слугам. I вiн забере16

рабiв ваших, i ваших невiльниць, i найлiпших ваших юнакiв, i ваших ослiв, i буде вживати їх на
роботу свою. Вiн братиме десятину з вашої отари, а ви станете йому за рабiв. I ви будете кликати17, 18

того дня проти вашого царя, якого собi вибрали, та не вiдповiсть вам Господь того дня! Та народ19

вiдмовився слухати Самуїлового голосу, та й сказав: Нi, нехай тiльки цар буде над нами! I будемо20

ми, як усi люди, i буде нас судити наш цар. I вiн ходитиме перед нами, i провадитиме нашi вiйни. I21

вислухав Самуїл усi слова народу, i переказав їх голосно Господевi. А Господь сказав до Самуїла:22

Послухайся їхнього голосу, i постав їм царя! I сказав Самуїл до Iзраїлевих людей: Iдiть кожен до
мiста свого!

I був чоловiк iз Венiяминового племени, а iм’я йому Кiш, син Авiїла, сина Церорового, сина Бе-9
хоратового, сина Афiяхового, венiяминiвець, людина заможна. I був у нього син, а iм’я йому Саул,2

молодий та гарний. I з Iзраїлевих синiв не було нiкого вродливiшого за нього, цiлою головою вiн був
вищий вiд кожного з усього народу. I пропали були Кiшовi, Сауловому батьковi, ослицi. I сказав3

Кiш до свого сина Саула: Вiзьми з собою одного iз слуг, i встань, iди, пошукай ослицi! I вiн пере-4

йшов Єфремовi гори, i перейшов край Шалiша, та не знайшли. I перейшли вони край Шеалiму, та
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нема. I перейшов вiн край Венiяминiв, та не знайшли. Увiйшли вони до краю Цуф, i Саул сказав 5

до свого слуги, що з ним: Давай вернiмося, щоб не занехав батько ослиць, та не став журитися за
нами! А той вiдказав йому: Ось у цьому мiстi є чоловiк Божий, а той чоловiк шанований. Усе, що 6

вiн говорить, конче справджується. Тепер сходiмо туди, може вiн покаже нам нашу дорогу, що нею
ми пiшли б. I сказав Саул до свого слуги: Ось ми пiдемо, та що ми принесемо цьому чоловiковi? 7

Бо хлiб вийшов iз наших торб, а подарунка нема, щоб принести Божому чоловiковi. Що ми маємо?
А той слуга далi вiдповiдав Сауловi та й сказав: Ось у руцi моїй знаходиться чверть шекля срiбла, 8

i я дам Божому чоловiковi, а вiн розповiсть нам про нашу дорогу. Колись в Iзраїлi, коли хто ходив 9

питатися Бога, то так говорив: Давайте пiдемо до провидця. Бо що сьогоднi, пророк, колись звало-
ся провидець. I сказав Саул до свого слуги: Добре твоє слово. Давай пiдемо! I пiшли вони до того 10

мiста, де був чоловiк Божий. Коли вони пiдiймалися по узбiччях до мiста, то знайшли дiвчат, що 11

вийшли були набрати води. I сказали вони до них: Чи є тут провидець? А тi вiдповiли їм та й ска- 12

зали: Є, ось перед тобою! Поспiши тепер, бо сьогоднi вiн прийшов до мiста, бо сьогоднi в народа
жертва на пагiрку. Як увiйдете до мiста, так знайдете його, поки вiн не вийде на пагiрок їсти, бо на- 13

род не їсть аж до його приходу, бо вiн благословляє жертву, потiм їдять покликанi. А тепер увiйдiть,
бо зараз ви знайдете його. I пiднялися вони до мiста. Як вони входили до середини того мiста, аж 14

ось Самуїл виходить навпроти них, щоб iти на пагiрок. А Господь, за день перед Сауловим прихо- 15

дом, виявив був Самуїловi, говорячи: Цього часу взавтра пошлю до тебе чоловiка з Венiяминового 16

краю, i ти помажеш його на володаря над Моїм Iзраїлевим народом, i вiн спасе народ Мiй вiд руки
филистимлян. Я бо зглянувся на народ Мiй, бо голосiння його дiйшло до Мене! А коли Самуїл 17

побачив Саула, то Господь сказав йому: Оце той чоловiк, що Я казав тобi, вiн володiтиме народом
Моїм. I пiдiйшов Саул до Самуїла в серединi брами та й сказав: Скажи менi, де тут дiм провидця? 18

I вiдповiв Самуїл Сауловi та й сказав: Я той провидець. Вийди перед мене на пагiрок, i ви будете 19

їсти зо мною сьогоднi. А рано я вiдпущу тебе, i про все, що в серцi твоїм, я розповiм тобi. А щодо 20

ослиць, що пропали тобi, сьогоднi вже три днi, не журися за них, бо знайшлися вони. Та для кого
все пожадане в Iзраїлi? Хiба ж не для тебе та для всього дому батька твого? I вiдповiв Саул та й 21

сказав: Чи ж я не венiяминiвець, iз найменших Iзраїлевих племен? А рiд мiй найменший з усiх родiв
Венiяминового племени. I чого ти говориш менi отаке слово? I взяв Самуїл Саула та слугу його, i 22

ввiв їх до кiмнати, i дав їм мiсце на чолi покликаних, а тих було близько тридцяти чоловiка. I сказав 23

Самуїл до кухаря: Дай же ту частку, що дав я тобi, що про неї я сказав тобi: Вiдклади її в себе! I 24

подав кухар стегно та те, що на ньому, i поклав перед Саулом. А Самуїл сказав: Оце позоставлене!
Поклади перед собою та їж, бо воно сховане для тебе на умовлений час, коли я сказав: Покликав
я народ. I Саул їв iз Самуїлом того дня. I зiйшли вони з пагiрка до мiста, i вiн розмовляв iз Саулом 25

на даху свого дому. I повставали вони рано вранцi. I сталося, як зiйшла рання зоря, то Самуїл 26

кликнув до Саула на дах, говорячи: Уставай же, i я вiдпушу тебе! I встав Саул, i вони вийшли обоє,
вiн та Саул, на вулицю. Коли вони пiдходили на край мiста, то Самуїл сказав до Саула: Скажи 27

тому слузi, i нехай вiн iде перед нами. I той пiшов. А ти зараз спинися, я оголошу тобi Боже слово!
I взяв Самуїл посудинку оливи, та й вилляв на його голову, i поцiлував його та й сказав: Чи це 10

не помазав тебе Господь над спадком Своїм на володаря? (I будеш ти царювати над народом Го-
споднiм, i ти визволиш його вiд руки ворогiв його навколо. I ось тобi ознака, що Господь помазав
тебе над спадком Своїм на володаря.) Як пiдеш ти сьогоднi вiд мене, то при Рахилинiм гробi, у 2

Венiяминовiй країнi в Целцаху, знайдеш двох людей, i вони скажуть тобi: Знайденi тi ослицi, яких
ти шукати ходив. А оце батько твiй занехаяв справи тих ослиць, та й зажурився за вас, говорячи:
Що я зроблю для свого сина? I перейдеш ти звiдти й далi, i пiдеш аж до дiброви Фаворської, а там 3

знайдуть тебе три чоловiки, що йдуть до Бога до Бет-Елу, один несе трьох ягнят, а один несе три
буханцi хлiба, а один несе бурдюка вина. I запитають вони тебе про мир, та дадуть тобi два хлiби, i 4

ти вiзьмеш iз їхньої руки. Потому вийдеш ти на Божий горбок, де намiсники филистимськi. I ста- 5

неться, як ти ввiйдеш там до мiста, то стрiнеш громаду пророкiв, що сходять з пагiрка, а перед ними
арфа, та бубон, та сопiлка, та цитра, i вони пророкують. I злине на тебе Дух Господнiй, i ти будеш 6

з ними пророкувати, i станеш iншою людиною. I станеться, коли збудуться тобi цi ознаки, роби 7

собi, що знайде рука твоя, бо Бог з тобою. I зiйдеш ти передо мною до Гiлгалу, а я зiйду до тебе, 8

щоб принести цiлопалення, щоб приносити мирнi жертви. Сiм день будеш чекати, аж поки прийду
я до тебе, i завiдомлю тебе, що будеш робити. I сталося, як повернувся вiн, щоб iти вiд Самуїла, 9
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то Бог змiнив йому серце на iнше, а всi тi ознаки прийшли того дня. I прийшли вони туди до Гiв’ї,10

аж ось громада пророкiв назустрiч йому. I злинув на нього Дух Божий, i вiн пророкував серед них.
I сталося, кожен, хто знав його вiддавна, а тепер побачили, ось вiн пророкує разом iз пророками,11

то казали один до одного: Що то сталося Кiшовому синовi? Чи й Саул мiж пророками? I вiдповiв12

чоловiк звiдти й сказав: А хто їнiй батько? Тому то стало за приказку: Чи й Саул мiж пророками? I13

перестав вiн пророкувати, i прийшов на пагiрок. I сказав Саулiв дядько до нього та до слуги його:14

Куди ви ходили? А той вiдказав: Шукати ослиць. I побачили ми, що нема, i прийшли до Самуїла.
А дядько Саулiв сказав: Скажи ж менi, що сказав вам Самуїл? I сказав Саул до дядька свого:15, 16

Справдi розповiв нам, що знайденi тi ослицi. А про справу царства, що говорив Самуїл, не розповiв
йому. I скликав Самуїл народ до Господа, до Мiцпи, та й сказав до Iзраїлевих синiв: Так сказав17, 18

Господь, Бог Iзраїлiв: Я вивiв Iзраїля з Єгипту, i спас вас iз руки Єгипту та з руки всiх царств, що
гнобили вас. А ви сьогоднi погордували своїм Богом, що Вiн спасає вас з усiх нещасть ваших та19

утискiв ваших. I ви сказали йому: Нi, таки царя постав над нами. А тепер ставайте перед Господнiм
лицем за вашими племенами та за вашими тисячами. I привiв Самуїл усi Iзраїлевi племена, i було20

виявлене Венiяминове плем’я. I привiв вiн Венiяминове плем’я за родами його, i був виявлений рiд21

Матрiїв. I привiв вiн рiд Матрiїв за їхнiми мужчинами, i був виявлений Саул, син Кiшiв. I шукали
його, та не знаходили. I питалися Господа ще: Чи прийде вiн ще сюди? А Господь вiдповiв: Он вiн22

заховався мiж речами! I вони побiгли, i взяли його звiдти. I вiн став серед народу, i був вищий вiд23

усього народу на цiлу голову. I сказав Самуїл до всього народу: Чи бачите, кого вибрав Господь?24

Бо нема такого, як вiн, серед усього народу. I ввесь народ iзняв крик та й сказав: Хай живе цар! А25

Самуїл промовляв до народу про права царства, i записав те до книги, та й поклав перед Господнiм
лицем. I вiдпустив Самуїл увесь народ, кожного до дому свого. I також Саул пiшов до дому свого26

до Гiв’ї, а з ним пiшли тi вояки, що Господь дiткнувся їхнiх сердець. А негiднi сини говорили: Що,27

нас спасе отакий? I гордували ним, i не принесли йому дара. Та вiн мовчав.
I вийшов аммонiтянин Нахаш, i таборував при гiлеадському Явешу. I сказали всi явеськi люди11

до Нахаша: Склади з нами умову, i ми будемо служити тобi! I сказав до них аммонiтянин Нахаш:2

Про це складу з вами умову, щоб кожному з вас вибрати праве око, i я вчиню це на ганьбу для
всього Iзраїля. I сказали до нього явеськi старшi: Зачекай нам сiм день, i нехай ми пошлемо по-3

слiв у всi Iзраїлевi краї. I якщо нема нам порятунку, то вийдемо до тебе. I прийшли тi посли до4

Саулової Гiв’ї, i говорили тi слова до ушей народу. I ввесь народ пiднiс свiй голос, та й заплакав.
Аж ось Саул iде худобою з поля. I сказав Саул: Що народовi, що плачуть? I розповiли йому слова5

явеських людей. I злинув Божий Дух на Саула, як слухав вiн тi слова, i дуже запалав його гнiв!6

I взяв вiн пару худобин, i порiзав її, i порозсилав по всiм Iзраїлевiм Краї через послiв, говорячи:7

Хто не вийде за Саулом та за Самуїлом, отак буде зроблено худобi його! I великий страх спав на
людей, i вони повиходили, як один чоловiк. I вiн перелiчив їх у Безеку, i було Iзраїлевих синiв три-8

ста тисяч, а Юдиних людей тридцять тисяч. I сказали вони до послiв, що прийшли: Так скажете9

мешканцям гiлеадського Явешу: Узавтра, як пригрiє сонце, буде вам порятунок. I прийшли тi по-
сли, i розповiли явеським людям, i вони зрадiли. I сказали явеськi люди: Узавтра ми вийдемо до10

вас, а ви зробите нам усе, що добре в очах ваших. I сталося назавтра, i склав Саул iз народу три11

вiддiли, i вони пройшли в середину табору за ранньої сторожi, та й били Аммона аж до спекоти дня.
I сталося, позосталi розбiглися, i не позосталося мiж ними двох разом. I сказав народ до Самуїла:12

Хто той, що запитував: Саул буде царювати над нами? Дайте тих людей, а ми їх повбиваємо! Та13

Саул сказав: Нiхто не буде забитий цього дня, бо Господь сьогоднi зробив спасiння серед Iзраїля.
А Самуїл сказав до народу: Ходiть, i пiдемо в Гiлгал, та й вiдновимо там царство! I пiшов увесь на-14, 15

род до Гiлгалу, i настановили царем там Саула перед Господнiм лицем у Гiлгалi, i приносили мирнi
жертви перед Господнiм лицем. I дуже радiв там Саул та всi Iзраїлевi мужi!

I сказав Самуїл до всього Iзраїля: Ось я послухався вашого голосу в усьому, що ви говорили12
менi, i поставив над вами царя. А тепер той цар ось ходить перед вами. А я постарiв та посивiв,2

а сини мої ось вони з вами. I я ходив перед вами вiд своєї молодости аж до до цього дня. Ось я !3

Свiдкуйте проти мене перед Господом та перед Його помазанцем: чийого вола я взяв, чи осла чи-
його взяв я? А кого я гнобив, кому чинив насильство? I з чиєї руки взяв я пiдкупа, i вiдвернув свої
очi вiд нього? I все це я поверну вам. А вони сказали: Не гнобив ти нас, i не чинив нам насильства,4

i нi вiд кого нiчого не брав. I вiн сказав: Господь свiдок на вас, i свiдок Його помазанець цього5
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дня, що ви нiчого не знайшли в моїй руцi. А народ сказав: Свiдок! I сказав Самуїл до народу: Свi- 6

док Господь, що поставив Мойсея та Аарона, i що вивiв наших батькiв iз єгипетського краю. А 7

тепер станьте, i я буду судитися з вами перед Господнiм лицем про всi добродiйства Господнi, якi
Вiн учинив iз вами та з вашими батьками. Як Якiв прийшов був до Єгипту, i батьки вашi кликали 8

до Господа, то Господь послав Мойсея та Аарона, i вони вивели ваших батькiв iз Єгипту, i осадили
їх у цьому мiсцi. Та вони забули Господа, Бога свого, i Вiн передав їх у руку Сiсери, начальника 9

хацорського вiйська, i в руку филистимлян та в руку моавського царя, i вони воювали проти них.
I кликали вони до Господа та говорили: Згрiшили ми, бо покинули Господа та й служили Ваалам 10

та Астартам. А тепер урятуй нас iз руки наших ворогiв, i ми будемо служити Тобi. I послав Го- 11

сподь Єруббаала, i Бедана, i Їфтаха, i Самуїла, i врятував вас iз руки довколишнiх ваших ворогiв,
i ви сидiли безпечно. А коли ви побачили, що Нахаш, цар аммонських синiв, прийшов на вас, то 12

сказали менi: Нi, нехай царює над нами цар! А Цар ваш Господь, Бог ваш. А тепер ось той цар, 13

якого ви вибрали, якого жадали, i ось дав Господь над вами царя. Якщо ви будете боятися Го- 14

спода, i будете служити Йому, i будете слухатися Його голосу, i не будете непокiрнi до Господнiх
заповiдей, то будете й ви, i цар, що царює над вами, ходити за Господом, Богом вашим. А якщо 15

ви не будете слухатися Господнього голосу, i будете непокiрнi до Господнiх заповiдей, то Господня
рука буде проти вас та проти ваших батькiв! I ось тепер станьте, i побачте ту велику рiч, що Го- 16

сподь зробить на ваших очах. Чи ж сьогоднi не жнива на пшеницю? Я покличу до Господа, i Вiн 17

пошле грiм та дощ, а ви пiзнаєте й побачите, що велике ваше зло, яке ви зробили в Господнiх очах
жаданням для себе царя. I кликнув Самуїл до Господа, а Господь послав того дня грiм та дощ. I 18

ввесь народ сильно злякався Господа та Самуїла! I сказав увесь народ до Самуїла: Помолися за 19

своїх рабiв до Господа, Бога твого, щоб нам не померти, бо понад усi нашi грiхи додали ми ще й оце
зло, що жадали для себе царя. I сказав Самуїл до народу: Не бiйтеся! Ви зробили все те зло, тiль- 20

ки не вiдступiть вiд Господа, i служiть Господевi всiм серцем своїм! I не вiдступайте, i не йдiть за 21

марнотами, якi не допоможуть i якi не врятують, бо марнота вони. Бо Господь не полишить народу 22

Свого ради Свого великого Ймення, бо зволив Господь зробити вас народом Своїм. Також я, не 23

дай менi, Боже, грiшити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас! I я буду наставляти вас на
дорогу добру та просту. Тiльки бiйтеся Господа, i служiть Йому правдиво всiм вашим серцем, бо 24

ви бачили, якi великi дiла вчинив Вiн iз вами! А якщо справдi будете чинити зло, погинете й ви, i 25

цар ваш!
Рiк був, як Саул зацарював, i два роки царював над Iзраїлем. I вибрав собi Саул три тисячi 13, 2

з Iзраїля, двi тисячi були з Саулом у Мiхмашi та на горi Бет-Елу, а тисяча були з Йонатаном у
Венiяминовiй Гiв’ї. А решту народу вiдпустив вiн кожного до наметiв своїх. I побив Йонатан фи- 3

листимського намiсника, що в Гевi. I почули це филистимляни, а Саул засурмив у сурму по всьому
Краю, говорячи: Нехай почують євреї! А ввесь Iзраїль чув, говорячи: Саул побив филистимського 4

намiсника, i тим Iзраїль став ненависним серед филистимлян. I скликаний був народ за Саулом до
Гiлгалу. А филистимляни були зiбранi воювати з Iзраїлем, тридцять тисяч возiв i шiсть тисяч вер- 5

хiвцiв, а народу, щодо численности, як пiску на морському березi. I вийшли вони, i таборували в Мi-
хмашi, на схiд Бет-Авену. А Iзраїльтянин побачив, що скрутно йому, що народ був пригноблений, 6

i народ ховався по печерах, i по щiлинах, i по скелях, i по льохах та по ямах. А iншi євреї перейшли 7

Йордан до краю Гада та до Гiлеаду. А Саул був ще у Гiлгалi, а ввесь народ iз тривогою поспiшав за
ним. I чекав вiн сiм день умовленого часу, що призначив Самуїл, та Самуїл не прийшов до Гiлгалу, 8

i народ став розбiгатися вiд нього. I сказав Саул: Приведiть до мене призначене на цiлопалення 9

та мирнi жертви. I вiн принiс цiлопалення. I сталося, як скiнчив вiн приносити цiлопалення, то 10

ось приходить Самуїл. I вийшов Саул, щоб зустрiти його, щоб привiтати його. I сказав Самуїл: 11

Що ти зробив? А Саул вiдказав: Бо я бачив, що народ розбiгається вiд мене, а ти не прийшов на
умовлений час тих днiв. А филистимляни зiбралися в Мiхмашi. I я сказав: Тепер филистимляни 12

зiйдуть до мене до Гiлгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав. I я вирiшив, i принiс цiлопалення!
I сказав Самуїл до Саула: Ти зробив нерозумне! Не послухав ти наказiв Господа, Бога свого, що 13

наказав був тобi, бо тепер Господь мiцно поставив би аж навiки твоє царство над Iзраїлем. А те- 14

пер царство твоє не буде стояти, Господь пошукав Собi мужа за серцем Своїм, i Господь наказав
йому бути володарем над народом Своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобi Господь. I встав 15
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Самуїл, i зiйшов iз Гiлгалу до Венiяминової Гiв’ї. А Саул перелiчив народ, що знаходився з ним,
близько шости сотень чоловiка. I Саул i син його Йонатан та народ, що знаходився з ним, сидiли в16

Венiяминовiй Гевi, филистимляни ж таборували в Мiхмашi. I вийшли руїнники з филистимського17

табору трьома вiддiлами: один вiддiл звертається на офрiйську дорогу до краю Шуал, i один вiддiл18

звертається на дорогу до Бет-Хорону, а один вiддiл звертається на дорогу до границi, що провадить
вiд Ге-Цевоїму до пустинi. А коваля не було по всiм Iзраїлевiм Краї, бо филистимляни сказали:19

Щоб не робили євреї меча чи списа! I сходив увесь Iзраїль до филистимлян гострити кожен свого20

плуга, i заступа свого, i сокиру свою, i серпа свого, коли тупилися вiстря плугiв, i заступiв, i вил,21

i сокир, i мусiли сходити, щоб направити вiстря рожна. I сталося за днiв вiйни, i не знайшлося анi22

меча, анi списа в руцi всього народу, що був з Саулом та з Йонатаном, та був знайдений тiльки для
Саула та для сина його Йонатана. I вийшла филистимська залога до переходу Мiхмашу.23

Одного дня сказав Йонатан, син Саулiв, до слуги, свого зброєношi: Ходiм, i перейдiмо до фи-14
листимської залоги, що з того боку. А батьковi своєму вiн цього не розповiв. А Саул сидiв на кiнцi2

згiр’я пiд гранатовим деревом, що в Мiгронi. А народу, що з ним, було близько шости сотень чоловi-
ка. А Ахiйя, син Ахiтува, брата Iхавода, сина Пiнхаса, сина Iлiя, священика в Шiло, носив ефода.3

А народ не знав, що пiшов Йонатан. А мiж тими переходами, що Йонатан хотiв перейти до фили-4

стимської залоги, була зубчаста скеля з цього боку переходу й зубчаста скеля з того боку переходу.
А iм’я однiй Боцец, а iм’я другiй Сенне. Один зуб скеля стовп iз пiвночi, навпроти Мiхмашу, а один5

iз пiвдня, навпроти Геви. I сказав Йонатан до слуги, свого зброєношi: Ходiм, i перейдiмо до сто-6

рожi тих необрiзаних, може Господь зробить помiч для нас, бо Господевi нема перешкоди спасати
через багатьох чи через небагатьох. I сказав йому його зброєноша: Роби все, що на серцi твоїм!7

Звертай собi, ось я з тобою, куди хоче серце твоє. I сказав Йонатан: Ось ми приходимо до тих8

людей, i покажемось їм. Якщо вони скажуть до нас так: Стiйте тихо, аж ми прийдемо до вас, то9

ми станемо на своєму мiсцi, i не пiдiймемося до них. А якщо вони скажуть так: Пiдiймiться до нас,10

то пiдiймемося, бо Господь дав їх у нашу руку. Це для нас буде знаком. I вони обидва показали-11

ся филистимськiй сторожi. I сказали филистимляни: Ось виходять iз щiлин євреї, що поховалися
там. I люди залоги вiдповiли Йонатановi та його зброєношi та й сказали: Пiдiймися до нас, i ми12

вам щось скажемо! I сказав Йонатан зброєношi своєму: Пiдiймайся за мною, бо Господь дав їх у
Iзраїлеву руку! I пiднявся Йонатан на руках своїх та на ногах своїх, а за ним його зброєноша. I13

падали филистимляни перед Йонатаном, а його зброєноша добивав за ним. I була перша поразка,14

що вдарив Йонатан та його зброєноша, близько двадцяти чоловiка, на половинi скиби оброблю-
ваного парою волiв поля на день. I стався сполох у таборi, на полi, та в усьому народi. Залога та15

нищителi затремтiли й вони. I задрижала земля, i знявся великий сполох! I побачили Сауловi вар-16

тiвники в Венiяминовiй Гiв’ї, аж ось натовп розпливається, i бiжить сюди та туди. I сказав Саул17

до народу, що був з ним: Перегляньте й побачте, хто пiшов вiд нас? I переглянули, аж ось нема
Йонатана та його зброєношi. I сказав Саул до Ахiйї: Принеси Божого ковчега! Бо Божий ковчег18

був того дня з Iзраїлевими синами. I сталося, коли Саул говорив до священика, то замiшання в19

филистимському таборi все бiльшало та ширилось. I сказав Саул до священика: Спини свою руку!
I зiбралися Саул та ввесь народ, що був iз ним, i вони пiшли аж до мiсця бою, аж ось меч кожного20

на його ближнього, замiшання дуже велике! А мiж филистимлянами, як i давнiш, були євреї, що21

поприходили з ними з табором, i вони теж перейшли, щоб бути з Iзраїлем, що був iз Саулом та Йо-
натаном. А всi iзраїльтяни, що ховалися в Єфремових горах, почули, що филистимляни втiкають, i22

погналися за ними й вони до бою. I спас Господь Iзраїля того дня. А бiй перейшов аж за Бет-Евен.23

Та iзраїльтянин був пригноблений того дня. А Саул наклав клятву на народ, говорячи: Проклятий24

той чоловiк, що буде їсти хлiб до вечора, поки я пiмщуся на своїх ворогах. I ввесь той народ не їв
хлiба. I ввесь народ пiшов до лiсу, а там був мед на галявинi. I ввiйшов народ до того лiсу, аж ось25, 26

струмок меду! Та нiхто не простяг своєї руки до уст своїх, бо народ боявся присяги. А Йонатан27

не чув, коли батько його заприсягнув був народ. I простягнув вiн кiнець кия, що був у руцi його, i
вмочив його в стiльник меду, та й пiднiс руку свою до уст своїх. I роз’яснилися очi йому! А на це28

один iз народу промовив i сказав: Заприсягаючи, заприсяг твiй батько народ, говорячи: Проклятий
той чоловiк, що буде їсти хлiб сьогоднi! I змучився вiд цього народ. I сказав Йонатан: Знещасли-29
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вив мiй батько цю землю! Подивiться но, як роз’яснилися очi мої, коли я скуштував трохи цього
меду. А що, коли б народ сьогоднi справдi був їв зо здобичi своїх ворогiв, що знайшов? Чи тепер 30

не збiльшилася б поразка филистимлян? I били вони того дня мiж филистимлянами вiд Мiхмашу 31

аж до Айялону. А народ дуже змучився. I кинувся народ на здобич, i позабирали худобу дрiбну й 32

худобу велику та телят, та й рiзали на землю. I їв народ iз кров’ю! I розповiли Сауловi, кажучи: 33

Ось народ грiшить проти Господа, їсть iз кров’ю! А той вiдказав: Зрадили ви! Прикотiть до мене
сьогоднi великого каменя. I сказав Саул: Розiйдiться мiж людьми, та й скажiть їм: Приведiть до 34

нас кожен вола свого, i кожен штуку дрiбної худобини, i зарiжте тут. I будете їсти, i не згрiшите
проти Господа, якщо не будете їсти з кров’ю. I поприводив увесь народ тiєї ночi кожен вола сво-
го своєю рукою, i порiзали там. I збудував Саул жертiвника для Господа; його першого зачав вiн 35

будувати, як жертiвника для Господа. I сказав Саул: Зiйдiмо вночi за филистимлянами, та й ви- 36

нищуймо їх аж до ранкового свiтла, i не полишiмо мiж ними нiкого. А вони сказали: Роби все, що
добре в очах твоїх. А священик сказав: Приступiмо тут до Бога! I запитався Саул Бога: Чи зiйти 37

за филистимлянами? Чи даси їх в Iзраїлеву руку? Та Вiн не вiдповiв йому того дня. I сказав Саул: 38

Зiйдiться сюди всi видатнi народу, i пiзнайте та побачте, у чому стався той грiх сьогоднi. Бо як 39

живий Господь, що допомiг Iзраїлевi, якщо вiн був хоча б на синi моїм Йонатанi, то конче помре
вiн! Та нiхто не вiдповiв йому з усього народу. I сказав вiн до всього Iзраїля: Ви станете на один 40

бiк, а я та син мiй Йонатан на другий бiк. I сказав той народ до Саула: Зроби, що добре в очах
твоїх! I сказав Саул до Господа, Бога Iзраїля: Дай же тумiм! I був виявлений жеребком Йонатан 41

та Саул, а народ повиходив оправданим. I сказав Саул: Киньте помiж мною та помiж сином моїм 42

Йонатаном. I був виявлений Йонатан. I сказав Саул до Йонатана: Розкажи менi, що ти зробив? 43

I розповiв йому Йонатан i сказав: Я справдi скуштував кiнцем кия, що був у руцi моїй, трохи меду.
Ось я помру за це! I сказав Саул: Так нехай зробить Бог, i так нехай додасть, що конче помреш, 44

Йонатане! А народ сказав до Саула: Чи помирати Йонатановi, що зробив оце велике спасiння в 45

Iзраїлi? Борони Боже! Як живий Господь, не спаде волосина з голови його на землю, бо з Богом
робив вiн цього дня! I визволив народ Йонатана, i вiн не помер. I вiдiйшов Саул вiд филистимлян, 46

а филистимляни пiшли на своє мiсце. I здобув Саул царювання над Iзраїлем, i воював навколо зо 47

всiма своїми ворогами: з Моавом, i з синами Аммона, i з Едомом, i з царями Цови, i з филистим-
лянами. I скрiзь, проти кого вiн обертався, мав успiх. I склав вiн вiйсько, та й побив Амалика, i 48

врятував Iзраїля з руки грабiжника. I були в Саула сини: Йонатан, i Їшвi, i Малкiшуя; а iм’я двох 49

дочок його: iм’я старшiй Мерав, а iм’я молодшiй Мелхола. А iм’я Саулової жiнки: Ахiноам, дочка 50

Ахiмааца. А iм’я провiдника його вiйська: Авнер, син Нера, Саулового дядька. А Кiш батько Са- 51

улiв, а Нер батько Авнера, син Авiїлiв. I була сильна вiйна на филистимлян за всiх Саулових днiв. 52

I коли Саул бачив якого чоловiка хороброго та якого сильного, то брав його до себе.
I сказав Самуїл до Саула: Господь послав був мене помазати тебе на царя над народом Його, 15

над Iзраїлем. А тепер послухайся голосу Господнiх слiв. Так сказав Господь Саваот: Я згадаю, що 2

зробив був Амалик Iзраїлевi, що клав йому перешкоду на дорозi, коли вiн виходив iз Єгипту. Тепер 3

iди, i поб’єш Амалика, i вчиниш закляттям усе, що його, i не змилосердишся над ним. I позабиваєш
усе, вiд чоловiка аж до жiнки, вiд дитини й аж до немовляти, вiд вола й аж до штуки дрiбної ху-
добини, вiд верблюда й аж до осла. I Саул оповiстив народ, i перелiчив їх у Телаїмi, i двiстi тисяч 4

пiхоти та десять тисяч мужа Юди. I прийшов Саул аж до Амаликового мiста, та й засiв у долинi. I 5, 6

сказав Саул кенеянам: Iдiть, вiдокремтесь, вийдiть з-помiж Амаликитянина, щоб я не долучив вас
до них, бо ви зробили були милiсть усiм iзраїльтянам, коли вони виходили з Єгипту. I вiдокремився
Кенеянин з-помiж Амалика. А Саул побив Амалика вiд Хавiли аж до мiсця, де йдеш до Шуру, що 7

навпроти Єгипту. I зловив вiн Агага, амаликського царя, живого, а ввесь народ зробив закляттям, 8

та й побив вiстрям меча. Та змилосердився Саул i народ над Агагом, i над найлiпшим з його ху- 9

доби дрiбної й з худоби його великої та з товару вгодованого, i над вiвцями, та над усiм добром, i
не хотiли зробити їх закляттям. А все маловарте й худе його зробили закляттям. I було Господнє 10

слово до Самуїла й казало: Жалкую, що Я настановив Саула за царя, бо вiн вiдвернувся вiд Мене, 11

а слiв Моїх не виконав. I запалився гнiв Самуїлiв, i вiн кликав до Господа цiлу нiч. А рано вранцi 12

Самуїл устав, i пiшов назустрiч Сауловi. I Самуїловi донесли, говорячи: Саул прийшов до Кармелу,
i ось ставить собi пам’ятника, а потому повернувся й пiшов, i зiйшов до Гiлгалу. I прийшов Самуїл 13
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до Саула, а Саул сказав йому: Благословенний ти в Господа! Я виконав слово Господнє. А Самуїл14

сказав: А що це за мекання цiєї отари в ушах моїх, та рик великої худоби, що я чую? I сказав Са-15

ул: Вiд Амаликитянина привели їх, бо народ змилосердився над найлiпшим iз худоби дрiбної та з
худоби великої, щоб зарiзати в жертву для Господа, Бога твого, а позостале вчинили закляттям. А16

Самуїл сказав до Саула: Покинь, а я розповiм тобi, що Господь говорив менi цiєї ночi. А той сказав
йому: Говори. I сказав Самуїл: Хоч ти малий був в очах своїх, чи ж ти не голова Iзраїлевих пле-17

мен? Чи ж не помазав тебе Господь на царя над Iзраїлем? I послав тебе Господь дорогою, i сказав:18

Iди, i вчиниш закляттям нечестивих амаликитян, i будеш воювати з ними, аж поки ти не вигубиш їх.
I чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич, i зробив оце зло в Господнiх19

очах? I сказав Саул до Самуїла: Та я послухався Господнього голосу, i пiшов дорогою, якою по-20

слав був мене Господь, i привiв я Агага, царя амаликського, а Амалика зробив закляттям. А народ21

узяв зо здобичi худобу дрiбну та худобу велику, як початок закляття, щоб приносити в жертву Го-
сподевi, Боговi твоєму, в Гiлгалi. I сказав Самуїл: Чи жадання Господа цiлопалень та жертов таке,22

як послух Господньому голосу? Таж послух лiпший вiд жертви, покiрливiсть краща вiд баранячого
лою! Бо непокiрливiсть як грiх ворожбитства, а свавiльство як провина та служба бовванам. Че-23

рез те, що ти вiдкинув Господнi слова, то Вiн вiдкинув тебе, щоб не був ти царем. I сказав Саул до24

Самуїла: Прогрiшився я, бо переступив накази Господнi та слова твої, бо я боявся народу, та по-
слухався його голосу. А тепер прости ж мiй грiх, i вернися зо мною, i я поклонюсь Господевi. Та25, 26

Самуїл сказав до Саула: Не вернуся з тобою, бо ти погордив Господнiм словом, а Господь погор-
див тобою, щоб не був ти царем над Iзраїлем. I повернувся Самуїл, щоб пiти, а Саул схопив полу27

плаща його, та й вiдiрвав. I сказав до нього Самуїл: Господь вiдiрвав сьогоднi вiд тебе Iзраїлеве28

царство, та й передав його твоєму ближньому, лiпшому вiд тебе! I також Iзраїлева Слава не скаже29

неправди та не буде каятися, бо Вiн не людина, щоб каятись. А Саул сказав: Прогрiшився я! Але30

вшануй й мене перед старшими мого народу та перед Iзраїлем, i вернися зо мною, а я поклонюся
Господевi, Боговi твоєму. I вернувся Самуїл за Саулом, i Саул поклонився Господевi. I сказав31, 32

Самуїл: Пiдведiть до мене Агага, царя амаликського. I пiшов до нього Агаг весело. I сказав Агаг:
Справдi, вiдступилася гiркота смерти! А Самуїл сказав: Як твiй меч позбавляв жiнок дiтей, так33

позбавиться дiтей твоя мати мiж жiнками. I посiк Самуїл Агага перед Господнiм лицем у Гiлгалi. I34

пiшов Самуїл до Рами, а Саул зiйшов до дому свого, до Саулової Гiв’ї. I бiльше не бачив Самуїл35

Саула аж до дня його смерти, та Самуїл сумував за Саулом. А Господь жалкував, що настановив
був Саула царем над Iзраїлем.

I сказав Господь до Самуїла: Аж доки ти сумуватимеш за Саулом? Таж Я вiдкинув його, щоб не16
царював над Iзраїлем. Наповни рога свого оливою, та й iди, пошлю тебе до вiфлеємлянина Єссея,
бо Я наглянув Собi царя мiж синами його. I сказав Самуїл: Як я пiду? А почує Саул, то вб’є мене.2

А Господь сказав: Вiзьми в свою руку теля з великої худоби, та й скажеш: Я прийшов, щоб принести
жертву для Господа. I закличеш Єссея на жертву, а Я тобi дам знати, що маєш робити, i помажеш3

Менi того, кого скажу тобi. I зробив Самуїл, що Господь говорив. I прийшов вiн до Вiфлеєму,4

а старшi мiста вийшли йому назустрiч iз тремтiнням. I сказали вони: Чи твiй прихiд то мир? А5

вiн вiдказав: Мир! Я прийшов, щоб принести жертву Господевi. Освятiться, i прийдете зо мною до
жертви. I освятив вiн Єссея та синiв його, i покликав їх на жертву. I сталося, як вони поприходили,6

то побачив вiн Елiява, та й сказав: Справдi перед Господом помазанець Його! Та Господь сказав7

Самуїловi: Не дивись на обличчя його та на високiсть зросту його, бо Я вiдкинув його Собi! Бо
Бог бачить не те, що бачить людина: чоловiк бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце.
I покликав Єссей Авiнадава, i привiв його перед Самуїла, та той сказав: Також цього не вибрав8

Господь! I привiв Єссей Шамму, та Самуїл сказав: Також цього не вибрав Господь. I привiв Єссей9, 10

сiмох своїх синiв перед Самуїла. I сказав Самуїл до Єссея: Цих не вибрав Господь. I сказав Самуїл11

до Єссея: Чи то всi твої дiти? А той вiдказав: Ще позостався найменший, вiн пасе отару. I сказав
Самуїл до Єссея: Пошли ж привести його, бо не сядемо за стiл, аж поки вiн не прийде сюди. I12

послав вiн, i привiв його, а вiн рум’яний, iз гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав
Самуїловi: Устань, помаж його, бо це вiн! I взяв Самуїл рога оливи, та й помазав його серед братiв13

його. I Дух Господнiй злинув на Давида, i був на ньому вiд того дня й далi. А Самуїл устав, i пiшов
до Рами. I Дух Господнiй вiдступився вiд Саула, а напав його дух злий, посланий вiд Господа. I14, 15

сказали раби Саула до нього: Оце злий дух вiд Бога нападає на тебе. Нехай скаже пан наш, раби16
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твої пошукають тобi кого, хто вмiє грати на гуслах. I станеться, коли буде на тебе злий дух вiд Бога,
то заграє той рукою своєю, i буде тобi добре. I сказав Саул до рабiв своїх: Нагляньте менi кого, хто 17

добре грає, i приведiть до мене. I вiдповiв один iз слуг, i сказав: Ось бачив я сина вiфлеємлянина 18

Єссея, що вмiє грати, лицар та вояка, i розумiється на речах, i чоловiк хорошої постави. I Господь
iз ним. I послав Саул послiв до Єссея й сказав: Пошли до мене Давида, сина свого, що при отарi. 19

I взяв Єссей осла, наладованого хлiбом, та бурдюка вина, та одне козля, i послав через сина свого 20

Давида до Саула. I прийшов Давид до Саула, та й став перед ним. I той сильно полюбив його, i 21

вiн став йому зброєношею. I послав Саул до Єссея, говорячи: Нехай остається Давид при менi, 22

бо вiн знайшов ласку в очах моїх. I бувало, коли злий дух вiд Бога нападав на Саула, то Давид 23

брав гусла, та й грав своєю рукою. I легшало Сауловi, i ставало йому добре, i вiдступав вiд нього
той злий дух.

I зiбрали филистимляни свої вiйська на вiйну. I зiбралися вони до Сохо, що Юдине, i таборували 17
мiж Сохо та мiж Азекою в Ефес-Даммiмi. I зiбралися Саул та iзраїльтяни, i таборували в долинi 2

Елi, i вставилися до бою проти филистимлян. I стояли филистимляни на горi з того боку, а Iзраїль 3

стояв на горi з цього боку, а помiж ними долина. I вийшов iз филистимських таборiв одноборець, 4

iм’я йому Голiят iз Гату. Високий був шiсть лiктiв i п’ядь. А на головi його мiдяний шолом, i вiн 5

одягнений був у панцера з луски; а вага того панцера п’ять тисяч шеклiв мiдi. А на ногах його мi- 6

дянi наголiнники, а за плечима його мiдяний спис. А держак списа його як ткацький вал, а вiстря 7

спису його шiстсот шеклiв залiза. А перед ним ходив щитоноша. I став вiн, i кликнув до Iзраїлевих 8

полкiв, та й сказав до них: Чого ви вийшли ставати до бою? Чи ж я не филистимлянин, а ви не раби
Сауловi? Оберiть собi кого, i нехай вiн зiйде до мене. Якщо вiн зможе воювати зо мною, i вб’є 9

мене, то ми станемо вам за рабiв. А якщо я переможу його, i вб’ю його, то ви станете нам за рабiв,
i будете служити нам. I сказав филистимлянин: Я цього дня зневажив Iзраїлевi полки. Дайте менi 10

чоловiка, i будемо битися вдвох. I чув Саул та ввесь Iзраїль цi слова филистимлянина, i вони пе- 11

рестрашилися та сильно налякалися. А Давид син того мужа ефратянина, з Юдиного Вiфлеєму, а 12

iм’я йому Єссей, що мав восьмеро синiв. I цей чоловiк за Саулових днiв був старий, увiйшов у лiта.
I пiшли троє найстарших Єссеєвих синiв, пiшли за Саулом на вiйну. А iмена трьох синiв його, що 13

пiшли на вiйну: перворiдний Елiяв, а другий його Авiнадав, а третiй Шамма. А Давид вiн наймен- 14

ший, а три найстаршi пiшли за Саулом. А Давид ходив до Саула, та вертався пасти отару свого 15

батька в Вiфлеємi. А той филистимлянин пiдходив ранком та ввечорi, i виступав сорок день. I 16, 17

сказав Єссей до сина свого Давида: Вiзьми но для братiв своїх ефу цього праженого зерна, i десять
цих хлiбiв, та й вiднеси скоренько до табору до своїх братiв. А цих десять кускiв сиру вiднесеш 18

для тисячника, i розiзнаєш про поводження братiв своїх, i вивiдай про їхнi потреби. А Саул i вони, 19

та всi iзраїльтяни були в долинi Елi, воювали з филистимлянами. I встав Давид рано вранцi, i по- 20

лишив отару свою на сторожа; i взяв та й пiшов, як наказав йому Єссей. I ввiйшов вiн до обозу, а
вiйсько виходило до бойового строю, i пiдняли вони окрик у бою. I вишикувалися Iзраїль та Фили- 21

стимлянин лава проти лави. I Давид позоставив свою ношу в сторожа речей, та й побiг до полку. 22

I ввiйшов вiн, i запитав своїх братiв про поводження. А коли вiн розмовляв iз ними, аж ось ви- 23

ходить iз филистимських полкiв одноборець, филистимлянин Голiят iм’я йому, iз Гату. I промовляв
вiн тi самi слова, а Давид почув. А всi iзраїльтяни, коли бачили того чоловiка, то втiкали перед ним 24

та дуже лякалися. I говорив Iзраїльтянин: Чи бачите ви цього чоловiка, що виходить? А виходить 25

вiн, щоб зневажати Iзраїля. I буде, того чоловiка, що вб’є його, збагатить його цар великим багат-
ством, i дочку свою вiддасть йому, а дiм його батька зробить вiльним в Iзраїлi. I спитався Давид 26

тих людей, хто стояв з ним, говорячи: Що буде зроблене тому, хто вб’є цього филистимлянина й
здiйме образу з Iзраїля? Бо хто цей необрiзаний филистимлянин, що так зневажає полки Живого
Бога? А народ сказав йому те саме слово, говорячи: Отак буде зроблено чоловiковi, хто вб’є його. 27

I почув Елiяв, його найстарший брат, як вiн говорив до людей. I запалився Елiявiв гнiв на Давида, i 28

вiн сказав: Чого то зiйшов ти? I на кого ти позоставив трохи тiєї отари в пустинi? Я знаю зарозумi-
лiсть твою та порожнечу твого серця, бо ти зiйшов, щоб подивитися на вiйну! А Давид вiдказав: 29

Та що я зробив тепер? Чи не на наказ батька? I вiн вiдвернувся вiд нього до iншого, i запитував 30

про те саме. А народ вiдповiв йому те саме, як перше. I були почутi слова тi, що говорив Давид, 31

i донесли їх Сауловi, i вiн покликав його. I сказав Давид до Саула: Хай не лякається нiчиє серце 32

через нього. Раб твiй пiде, i буде битися з отим филистимлянином. I сказав Саул до Давида: Ти 33
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не можеш пiти на того филистимлянина битися з ним, бо ти малий, а вiн вояк вiд своєї молодости.
I сказав Давид до Саула: Твiй раб був пастухом свого батька при отарi, i приходив лев, а також34

ведмiдь, та й тягнув штуку дрiбної худоби зо стада, а я виходив за ним, i побивав його, i виривав35

те з пащi його. А як вiн ставав на мене, то я хапав його за його гриву, та й побивав його. I лева, i36

ведмедя побивав твiй раб. I цей необрiзаний филистимлянин буде, як один iз них, бо вiн зневажив
полки Живого Бога! I сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя,37

Вiн урятує мене з руки цього филистимлянина. I сказав Саул: Iди, i нехай Господь буде з тобою! I38

зодягнув Саул Давида в свою одiж, i дав мiдяного шолома на його голову, i надiв на нього панцера.
I прип’яв Давид меча його на одежу свою, та й силкувався йти, бо вiн не звик був до того. I сказав39

Давид до Саула: Не можу в цьому ходити, бо я не звик! I поскидав Давид їх iз себе. I взяв вiн кия40

свого в свою руку, i вибрав собi п’ять вигладжених камiнцiв iз потоку, i поклав їх у пастушу торбу,
яку мав, та в торбину, а його праща у руцi його. I вiн пiшов до филистимлянина. А филистимля-41

нин пiдходив усе ближче до Давида, i чоловiк нiс щита перед ним. I подивився филистимлянин,42

та й побачив Давида, i злегковажив його, бо той був ще хлопець, рум’яний юнак стрункої поста-
ви. I сказав филистимлянин до Давида: Чи я пес, що ти вийшов на мене з києм? I филистимлянин43

прокляв Давида своїми богами. I сказав филистимлянин до Давида: Ходи ж до мене, а я твоє тi-44

ло вiддам птаству небесному та звiринi польовiй. I сказав Давид до филистимлянина: Ти йдеш на45

мене з мечем i списом та ратищем, а я йду на тебе в Iм’я Господа Саваота, Бога вiйськ Iзраїлевих,
якi ти зневажив. Сьогоднi вiддасть тебе Господь у мою руку, i я поб’ю тебе, i вiдiтну голову твою з46

тебе, i дня цього я дам падло филистимського табору птаству небесному та земнiй звiринi. I пiзнає
вся земля, що є Бог Iзраїлiв! I пiзнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо47

це вiйна Господа, i Вiн вiддасть вас у нашу руку. I сталося, коли филистимлянин устав i пiшов,48

i зблизився до Давида, то Давид поспiшив i побiг до лави навпроти филистимлянина. I простяг49

Давид руку свою до торби, i взяв звiдти каменя, та й кинув iз пращi, i вдарив филистимлянина в
чоло його. I той камiнь втявся йому в чоло, i вiн упав на обличчя своє на землю. I отак перемiг50

Давид филистимлянина пращею та каменем, i вдарив вiн филистимлянина, та й убив його, а меча
не було в Давидовiй руцi. I пiдбiг Давид, i став на филистимлянина, i вихопив його меча, i витяг51

його з його пiхви, та й убив його, вiдтяв ним йому голову! I побачили филистимляни, що помер їх
силач, i стали втiкати! А люди Iзраїлевi та Юдинi схопилися, i зняли крик, та й погнали филистим-52

лян аж доти, де йдеться до Гаю, i аж до брами Екрону. I падали трупи филистимлян по дорозi аж до
Шаараїму, i аж до Гату, i аж до Екрону. I вернулися Iзраїлевi сини з погонi за филистимлянами, та53

й розграбували їхнi табори. А Давид узяв голову того филистимлянина, i принiс її до Єрусалиму, а54

зброю його склав у своєму наметi. А як Саул побачив Давида, що виходив навпроти филистимля-55

нина, то сказав до Авнера, провiдника вiйська: Чий син оцей хлопець, Авнере? А Авнер вiдказав:
Присягаю життям твоїм, о царю, що не знаю! I сказав цар: Запитай, чий син цей юнак? А коли56, 57

Давид вертався, побивши филистимлянина, то Авнер узяв його й привiв його перед Саула, а голова
филистимлянина у руцi його. I сказав до нього Саул: Чий ти син, хлопче? А Давид вiдказав: Я син58

раба твого вiфлеємлянина Єссея.
I сталося, як скiнчив вiн говорити до Саула, то Йонатанова душа зв’язалася з душею Давидо-18

вою, i полюбив його Йонатан, як душу свою. I того дня взяв його Саул, i не пустив його вернутися2

до дому його батька. I склав Йонатан iз Давидом умову, бо полюбив його, як душу свою. I зняв3, 4

Йонатан iз себе плаща, що був на ньому, та й дав його Давидовi, i вбрання своє, i все аж до меча
свого, i аж до лука свого, i аж до пояса свого. I ходив Давид скрiзь, куди посилав його Саул, i ро-5

бив мудро. I настановив його Саул над вояками, i вiн подобався усьому народовi, а також Сауловим
рабам. I сталося, як вони йшли, коли Давид вертався, побивши филистимлянина, то повиходили6

жiнки зо всiх Iзраїлевих мiст, щоб спiвати та танцювати назустрiч царя Саула, iз бубнами, iз радi-
стю, та з цимбалами. I викрикували тi жiнки, що грали, та й казали: Саул повбивав свої тисячi, а7

Давид десятки тисяч свої! I дуже запалився Саулiв гнiв, i та рiч була неприємна йому, i вiн сказав:8

Давидовi дали десятки тисяч, а менi дали тисячi, йому бракує ще тiльки царювання! I вiд того дня9

й далi Саул дивився заздрiсним оком на Давида. I сталося другого дня, i напав злий дух вiд Бога10

на Саула, i вiн став несамовитий в себе вдома, а Давид грав своєю рукою, як щоденно, а в Сауловiй
руцi був спис. I кинув Саул списа, кажучи про себе: Ударю в Давида, i приб’ю його до стiни! Та11
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Давид два рази ухилився вiд нього. I боявся Саул Давида, бо з ним був Господь, а вiд Саула Вiн 12

вiдступив. I вiддалив його Саул вiд себе, i настановив його собi тисячником, i вiн виходив на вiйни, 13

i вертався перед народом. I мав Давид поводження в усiх дорогах своїх, i з ним був Господь. I 14, 15

побачив Саул, що той має велике поводження, i налякався його. А ввесь Iзраїль та Юда любили 16

Давида, бо вiн виходив на вiйни, i вертався перед ними. I сказав Саул до Давида: Ось моя най- 17

старша дочка Мерав, її я дам тобi за жiнку. Тiльки будь менi хоробрим та воюй Господнi вiйни! А
про себе Саул сказав: Нехай не буде на ньому моя рука, а нехай буде на ньому рука филистимлян!
А Давид сказав до Саула: Хто я, i яке життя моє та рiд мого батька в Iзраїлi, що я стану зятем 18

царевi? I сталося, коли настав час дати Давидовi Мерав, Саулову дочку, то вона була видана за 19

жiнку мехолатитяниновi Адрiїловi, а Давида покохала Мелхола, друга Саулова дочка. I розповi- 20

ли про це Сауловi, i ця рiч була слушна в очах його. I сказав Саул про себе: Дам я її йому, i нехай 21

вона стане йому за пастку, i нехай буде на ньому рука филистимлян! А до Давида Саул сказав удру-
ге: Посвоячишся сьогоднi зо мною. I наказав Саул своїм рабам: Промовляйте до Давида потиху, 22

говорячи: Ось цар уподобав тебе собi, а всi його раби полюбили тебе, а тепер ти посвоячишся з
царем. I Сауловi раби говорили цi слова до Давидових ушей. А Давид сказав: Чи то легко в ваших 23

очах посвоячитися з царем? Таж я людина вбога та маловажна! I розповiли це раби Саула йому, 24

говорячи: Отак говорив Давид. I сказав Саул: Так скажете Давидовi: Не бажає цар заплати за 25

молоду, а бажає тiльки сто крайнiх плотiв филистимських, щоб пiмститися на неприятелях царя. А
Саул думав тим зробити, щоб Давид попав до руки филистимлян. I його раби переказали цi слова 26

Давидовi, i ця рiч була мила в Давидових очах, щоб посвоячитися з царем. I в недовгому часi встав 27

Давид, та й пiшов вiн та його люди, i забив серед филистимлян двiстi чоловiка. I Давид принiс їхнi
крайнi плотi, i дав їх у повному числi царевi, щоб посвоячитися з царем. I Саул дав йому за жiнку
дочку свою Мелхолу. I побачив Саул, i пiзнав, що Господь iз Давидом, а Мелхола, Саулова дочка, 28

полюбила його. А Саул ще й далi боявся Давида. I Саул ненавидiв Давида по всi днi. I вихо- 29, 30

дили воювати филистимськi провiдники, i бувало скiльки вони виходили, то Давид мав найбiльше
поводження вiд усiх Саулових рабiв. I стало iм’я його дуже шановане.

I говорив Саул до свого сина Йонатана та до всiх своїх рабiв, щоб убити Давида. Та Йонатан, син 19
Саулiв, дуже кохав Давида. I розповiв Йонатан Давидовi, говорячи: Батько мiй Саул хоче вбити 2

тебе. А тепер уранцi стережися, сиди в укриттi, i сховайся. А я вийду, i стану при своєму батьковi 3

на полi, де ти будеш, i я буду говорити про тебе до свого батька. I що побачу, те розповiм тобi.
I говорив Йонатан своєму батьковi Сауловi добре про Давида, i сказав йому: Нехай не згрiшить 4

цар проти раба свого, проти Давида, бо не згрiшив вiн проти тебе, а вчинки його дуже добрi для
тебе. I наражав вiн на небезпеку життя своє, i вбив филистимлянина, i Господь учинив велике 5

спасiння для всього Iзраїля. Ти це бачив та радiв. I для чого згрiшиш ти проти невинної крови,
бажаючи вбити Давида безпричинно? I послухався Саул Йонатанового голосу. I Саул присягнув: 6

Як живий Господь, не буде той убитий! I покликав Йонатан Давида, i переказав йому Йонатан 7

усi тi слова. I привiв Йонатан Давида до Саула, i вiн був перед ним, як давнiше. А вiйна була 8

далi. I вийшов Давид, воював з филистимлянами, та й завдав їм велику поразку, i вони повтiкали
перед ним. А злий дух вiд Господа був на Саулi, i вiн сидiв у своїм домi, i спис його в руцi його, а 9

Давид грав рукою. А Саул хотiв ударити списом у Давида, прибити його до стiни, та вiдхилився 10

той перед Саулом, i вiн увiгнав списа в стiну, а Давид утiк, i був урятований тiєї ночi. I послав Саул 11

посланцiв до Давидового дому, щоб стерегли його й щоб убили його вранцi. I розповiла Давидовi
його жiнка Мелхола, говорячи: Якщо ти не врятуєш свого життя цiєї ночi, то взавтра ти будеш
забитий. I Мелхола спустила Давида через вiкно, i вiн пiшов i втiк, i врятувався. I взяла Мелхола 12, 13

домашнього божка, i поклала до лiжка, а подушку з козячого волосу поклала в головах його, та
й прикрила плащем. I послав Саул посланцiв, щоб узяти Давида, а вона сказала: Вiн хворий! I 14, 15

послав Саул тих посланцiв побачити Давида, говорячи: Принесiть його в лiжку до мене, щоб забити
його! I ввiйшли тi посланцi, аж ось у лiжку домашнiй божок, а в головах його подушка з козячого 16

волосу! I сказав Саул до Мелхоли: Нащо ти так обманила мене, i вiдпустила мого ворога, i вiн 17

урятувався? А Мелхола вiдказала Сауловi: Вiн сказав менi: Вiдпусти мене, бо iнакше вб’ю тебе!
А Давид утiк i врятувався. I прийшов вiн до Самуїла до Рами, i розповiв йому все, що зробив йому 18

Саул. I пiшов вiн та Самуїл, та й осiлися в Найотi. I розповiджено Сауловi, говорячи: Ось Давид у 19
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Найотi в Рамi. I послав Саул посланцiв, щоб узяли Давида. I вони побачили громаду пророкiв, що20

пророкувала, а Самуїл стояв над ними. I на Саулових посланцiв злинув Дух Божий, i пророкували
й вони. I розповiли про це Сауловi. I послав вiн iнших посланцiв, та пророкували також i вони.21

А Саул послав посланцiв ще третiх, та пророкували й вони. I пiшов i вiн до Рами, i прийшов аж22

до великої ями, що в Сеху, i запитав, i сказав: Де Самуїл та Давид? А запитаний вiдказав: Ось у
Найотi в Рамi. I пiшов вiн туди до Найоту в Рамi. I злинув Божий Дух також на нього, i вiн усе23

пророкував, аж поки не прийшов у Найот у Рамi. I зняв i вiн одежу свою, i пророкував i вiн перед24

Самуїлом, i лежав нагий цiлий той день та цiлу нiч. Тому то й говорять: Чи й Саул мiж пророками?
I втiк Давид з Найоту в Рамi, i прийшов та й сказав перед Йонатаном: Що я зробив, яка провина20

моя й який мiй грiх перед батьком твоїм, що вiн шукає моєї душi? А той вiдказав: Борони Боже, ти2

не помреш! Таж батько мiй не робить жодної справи, великої чи справи малої, коли не вiдкриває на
вухо менi, то чому мiй батько заховає вiд мене цю справу? Цього не буде! А Давид iще присягнув3

та й сказав: Добре пiзнав твiй батько, що я знайшов милiсть в очах твоїх. I сказав вiн: Нехай не
довiдається про те Йонатан, щоб не був вiн засмучений. Але як живий Господь i як жива душа
твоя, мiж мною та смертю не бiльше кроку! I сказав Йонатан до Давида: Що пiдкаже душа твоя,4

те зроблю тобi! I сказав Давид до Йонатана: Ось узавтра новомiсяччя, коли звичайно сиджу я з5

царем, щоб їсти з ним. Але ти вiдпусти мене, а я сховаюся в полi аж до третього вечора. Якщо6

дiйсно згадає про мене твiй батько, то скажеш, що конче жадав вiд мене Давид, щоб йому забiгти
до свого мiста Вiфлеєму, бо там рiчна жертва для всього роду його. Якщо вiн скаже так: Добре!7

то мир твоєму рабовi. А якщо дiйсно запалає йому гнiв, то знай, що постановлене те зло вiд нього.
I зробиш милiсть своєму рабовi, бо ти ввiв свого раба в Господнiй заповiт iз собою. А якщо є на8

менi провина, убий мене ти, а до батька твого пощо мене вести? I вiдказав Йонатан: Борони тебе,9

Боже! Бо якщо справдi пiзнаю, що в мого батька постановлене зло, щоб прийшло на тебе, чи ж того
я не розкажу тобi? I сказав Давид до Йонатана: Хто повiдомить мене, якщо батько твiй вiдповiсть10

тобi жорстоке? А Йонатан сказав до Давида: Ходи ж, i вийдемо на поле. I вийшли вони обидва11

на поле. I сказав Йонатан до Давида: Свiдок Господь, Бог Iзраїлiв, що пiслязавтра цього часу12

вивiдаю я батька свого. Нехай скарає мене Бог, якщо тодi не пошлю до тебе, i не сповiщу тебе,
так нехай зробить Господь Йонатану, i так нехай додасть! А якщо моєму батьковi вгодно зробити13

зло тобi, то сповiщу тебе, i вiдiшлю тебе, i ти пiдеш у мирi, а Господь буде з тобою, як Вiн був iз
моїм батьком. I ти, якщо я буду ще живий, хiба не зробиш зо мною Господньої милости? Коли ж14

я помру, то не вiдбирай своєї милости вiд дому мого навiки, а навiть тодi, як Господь понищить15

усiх Давидових ворогiв iз поверхнi землi. I нехай пошукає Господь душi вiд Давидових ворогiв!16

I склав Йонатан умову з Давидовим домом. I Йонатан далi присягався Давидовi в своїй любовi17

до нього, бо вiн покохав його, як свою душу. I сказав йому Йонатан: Узавтра новомiсяччя, i ти18

будеш згаданий, бо буде порожнє твоє мiсце. А третього дня скоро зiйдеш, i прийдеш до мiсця, де19

ти ховався у день твого чину, i сядеш при каменi Азел. А я пущу три стрiлi набiк, нiби стрiляючи20

собi до мети. I ось пошлю я слугу: Iди, знайди тi стрiли! Якщо, говорячи, скажу я до хлопця: Он тi21

стрiли тут перед тобою, вiзьми їх, то приходь, бо мир тобi, i нема нiчого злого, як живий Господь! А22

якщо я скажу до того юнака так: Он тi стрiли з а тобою далi, то втiкай, бо Господь вiдпускає тебе. А23

та рiч, що про неї говорили ми, я та ти, ось Господь буде свiдком мiж мною та мiж тобою аж навiки!
I сховався Давид у полi. I було новомiсяччя, а цар засiв до їжi. I сiв цар на стiльцi своїм, як раз-у-24, 25

раз, на стiльцi при стiнi. I встав Йонатан, а Авнер сiв збоку Саула, а Давидове мiсце було порожнє.
Та Саул нiчого не говорив того дня, бо сказав собi: Це випадок, Давид не чистий, бо не очистився.26

I сталося другого дня, на другий день новомiсяччя, було порожнє Давидове мiсце. I сказав Саул до27

сина свого Йонатана: Чому не прийшов на хлiб Єссеїв син i вчора, i сьогоднi? I вiдповiв Йонатан28

Сауловi: Дiйсно просився Давид у мене до Вiфлеєму. I вiн говорив: Пусти мене, бо в тому мiстi29

для нас родова жертва, i запросив мене брат мiй. А тепер, якщо знайшов я милiсть в очах твоїх,
нехай я побiжу та побачу братiв моїх. Тому не прийшов вiн до царського столу. I запалав Саулiв30

гнiв на Йонатана, i вiн сказав йому: Негiдний i неслухняний сину! Чи ж не знаю я, що ти вибрав
Єссеєвого сина на свiй сором та на сором i неславу своєї матерi? Бо всi днi, поки Єссеїв син живий31

на землi, не будеш мiцно стояти анi ти, анi царство твоє. А тепер пошли, i приведи його до мене, бо
вiн призначений на смерть. I вiдповiв Йонатан своєму батьковi Сауловi та й сказав йому: Чому вiн32
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буде забитий? Що вiн зробив? Тодi Саул кинув списа на нього, щоб убити його. I пiзнав Йонатан, 33

що то постановлене вiд батька, щоб убити Давида. I встав Йонатан вiд столу, розпалений гнiвом, i 34

не їв хлiба i другого дня новомiсяччя, бо був засмучений за Давида, бо його образив його батько. I 35

сталося вранцi, i вийшов Йонатан на поле, на умовлений з Давидом час, а з ним був малий хлопець.
I сказав вiн до хлопця свого: Побiжи, знайди тi стрiли, що я вистрiляю. Хлопець побiг, а вiн пустив 36

стрiлу поза нього. I прийшов хлопець до мiсця стрiли, що пустив Йонатан, а Йонатан кликнув за 37

хлопцем i сказав: Он та стрiла за тобою далi! I кликнув Йонатан за хлопцем: Скоро, поспiши, не 38

ставай! I зiбрав Йонатанiв хлопець стрiли, та й прийшов до свого пана. А той хлопець нiчого не 39

знав, тiльки Йонатан та Давид знали ту справу. I вiддав Йонатан свою зброю юнаковi, якого мав, 40

та й сказав йому: Iди, занеси це до мiста! Той юнак пiшов, а Давид устав iз пiвденного боку, i впав 41

на обличчя своє на землю, та й поклонився три рази. I поцiлували вони один одного, i оплакували
один одного, а Давид гiрко плакав. I сказав Йонатан до Давида: Iди з миром! А що присягнули ми 42

двоє в Господнє Iм’я, говорячи: Господь нехай буде свiдком мiж мною та мiж тобою, i мiж насiнням
моїм та насiнням твоїм, нехай буде аж навiки! I встав Давид i пiшов, а Йонатан пiшов до мiста.

I прийшов Давид до Нова, до священика Ахiмелеха. А Ахiмелех iз тремтiнням стрiв Давида й 21
сказав йому: Чому ти сам, i нiкого немає з тобою? I сказав Давид до священика Ахiмелеха: Цар 2

наказав менi справу, i до мене сказав: Нехай нiхто не знає цього, тiєї справи, за якою я посилаю
тебе, i яку наказав тобi. А слуг я умовив на означене мiсце. А тепер, що є в тебе пiд рукою? П’ять 3

хлiбiв дай у мою руку, або що знайдеться. А священик вiдповiв Давидовi та й сказав: Нема в мене 4

звичайного хлiба пiд рукою, а є тiльки хлiб святий, якщо твої слуги здержалися вiд жiнки. I вiдпо- 5

вiв Давид священиковi, та й сказав йому: Так, бо жiнок не було при нас як учора, так i позавчора,
вiдколи я вийшов, i тiла слуг були чистi. А то хлiб звичайний, особливо коли сьогоднi замiсть цього
iнший хлiб у посудинi стане святим. I дав йому священик святе, бо не було там iншого хлiба, крiм 6

хлiбiв показних, що були знятi з-перед Господнього лиця, щоб покласти теплий хлiб того дня, коли
його забирають. А там того дня знаходився один iз Саулових рабiв перед Господнiм лицем, а iм’я 7

йому Доег, iдумеянин, провiдник пастухiв, яких мав Саул. I сказав Давид до Ахiмелеха: Чи нема 8

тут у тебе пiд рукою списа або меча? Бо я не взяв до своєї руки анi меча свого, анi iншої зброї своєї,
бо царська справа була нагла. А священик сказав: Є меч филистимлянина Голiята, що ти вбив 9

його в долинi Ела, ось вiн за ефодом, загорнений одежею. Якщо вiзьмеш його собi, вiзьми, бо тут
нема iншого, окрiм нього. I сказав Давид: Нема iншого такого, як вiн, дай його менi! I встав Давид, 10

i втiкав того дня перед Саулом, i прибув до Ахiша, царя гатського. I сказали до нього Ахiшевi ра- 11

би: Чи ж не цей Давид цар Краю? Хiба ж не про нього спiвають у танцях, говорячи: Саул повбивав
свої тисячi, а Давид десятки тисяч свої. I заховав Давид тi слова в своєму серцi, i сильно боявся 12

Ахiша, царя гатського. I змiнив вiн свiй розум на їхнiх очах, i шалiв при них, i бив по дверях брами, 13

i пускав слину свою на свою бороду. I сказав Ахiш до своїх рабiв: Ось бачите чоловiка, що сходить 14

iз розуму. Нащо привели його до мене? Чи менi бракує безумних, що ви привели його, щоб сходив 15

iз розуму передо мною? Чи такий може входити до мого дому?
I пiшов Давид звiдти, i втiк до печери Адуллам. А брати його та ввесь дiм батька його почули 22

про це, та й посходилися до нього туди. I позбиралися до нього кожен пригноблений, i кожен, хто 2

був задовжений, i кожен огiрчений в душi, i вiн став над ними провiдником. I було їх iз ним близько
чотирьох сотень люда. I пiшов Давид iзвiдти до Моавської Мiцпи, та й сказав до моавського ца- 3

ря: Нехай прийде батько мiй та мати моя, i будуть iз вами, аж поки я буду знати, що зробить менi
Бог. I вiн привiв їх до моавського царя, i вони осiлися з ним на всi днi Давидового перебування 4

в твердинi. А пророк Гад сказав до Давида: Ти не будеш сидiти в твердинi, iди, i перейдеш собi 5

до Юдиного краю! I пiшов Давид, i прийшов до лiсу Херет. I почув Саул, що пiзнаний Давид та 6

люди, хто з ним. А Саул сидiв у Гiв’ї пiд тамариском на узгiр’ї, а спис його був у руцi його, i всi його
раби стояли при ньому. I сказав Саул до слуг своїх, що стояли при ньому: Послухайте, венiями- 7

нiвцi! Чи вже ж Єссеїв син дасть усiм вам поля та виноградники? Чи вже ж настановить усiх вас
тисячниками та сотниками, що всi ви змовилися на мене, i не донесли до вуха мого, що син мiй 8

склав умову з Єссеєвим сином, i нiхто з вас не змилосердився надо мною, i не вiдкрив менi, що син
мiй поставив мого раба чатувати на мене, i те дiється i цього дня? I вiдповiв iдумеянин Доег, а вiн 9

стояв при Саулових слугах, i сказав: Я бачив Єссеєвого сина, що приходив до Нова, до Ахiмелеха,
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Ахiтувового сина, i вiн питав для нього Господа, i дав йому поживи на дорогу, i дав йому меча фи-10

листимлянина Голiята. I послав цар покликати священика Ахiмелеха, сина Ахiтувового, та ввесь11

дiм його батька, священикiв, що в Новi. I всi вони прибули до царя. А Саул сказав: Слухай но, си-12

ну Ахiтувiв! А той вiдказав: Ось я, мiй пане! I сказав до нього Саул: Нащо ви змовилися на мене,13

ти та Єссеїв син, коли ти дав йому хлiба та меча, i питав для нього Бога, щоб повстав вiн на мене
й чигав, як цього дня? I вiдповiв Ахiмелех царевi та й сказав: А хто серед усiх рабiв твоїх вiрний,14

як Давид, царiв зять, i має приступ до тайної ради, i шанований у твоєму домi? Хiба сьогоднi за-15

чав я питати для нього Бога? Борони мене Боже! Нехай цар не кладе закиду на раба свого та на
ввесь дiм батька мого, бо в усьому тому твiй раб не знає нiчого, анi малого, анi великого. А цар16

сказав: Конче помреш, Ахiмелеху, ти та ввесь дiм батька твого! I сказав цар слугам, що стояли17

при ньому: Пiдiйдiть, i повбивайте Господнiх священикiв, бо й їхня рука разом iз Давидом, бо вони
знали, що втiкає вiн, та не донесли до вуха мого. Та не хотiли царевi раби простягнути своєї руки,
щоб дiткнутися до Господнiх священикiв. Тодi цар сказав до Доега: Пiдiйди ти, i вдар священикiв!18

I пiдiйшов iдумеянин Доег, та й ударив священикiв, i вбив того дня вiсiмдесят i п’ять чоловiка, що
носять лляного ефода. А Нов, священиче мiсто, цар побив вiстрям меча все, вiд чоловiка й аж до19

жiнки, вiд дитини й аж до немовляти, i вола, i осла, i дрiбну худобину, усе побив вiстрям меча. Та20

втiк один син Ахiмелеха, Ахiтувового сина, а iм’я йому: Евiятар. I втiк вiн до Давида. I Евiятар21

донiс Давидовi, що Саул повбивав Господнiх священикiв. А Давид сказав до Евiятара: Я знав то-22

го дня, що там iдумеянин Доег, який конче розповiсть Сауловi. Я став причиною загибелi всiх душ
дому твого батька! Зостанься ж зо мною, не бiйся, бо той, хто шукатиме моєї душi, шукатиме й23

душi твоєї, та ти будеш стережений у мене.
I донесли Давидовi, говорячи: Ось филистимляни облягли Кеїлу, i грабують клунi. I запитав23, 2

Давид Господа, говорячи: Чи пiду й переможу тих филистимлян? А Господь сказав до Давида: Iди,
i поб’єш филистимлян та спасеш Кеїлу. А Давидовi люди сказали до нього: Ось ми боїмося тут у3

Юдi, а що ж буде, коли пiдемо в Кеїлу, проти филистимських лав? А Давид ще далi питався Госпо-4

да, i Господь вiдповiв та сказав йому: Устань, зiйди до Кеїли, бо Я даю филистимлян у твою руку. I5

пiшов Давид та люди його до Кеїли, та й воював iз филистимлянами, i зайняв їхню худобу, i нанiс їм
велику поразку. I спас Давид мешканцiв Кеїли. I сталося, коли втiкав Евiятар, син Ахiмелеха, до6

Давида в Кеїлу, то ефод був у його руцi. А Сауловi донесено, що Давид увiйшов у Кеїлу. I сказав7

Саул: Бог вiддав його в мою руку, бо вiн замкнув себе, коли ввiйшов до мiста з воротами та засувом.
I скликав Саул увесь народ на вiйну, щоб зiйти до Кеїли облягти Давида та людей його. I дiзнався8, 9

Давид, що Саул задумує лихо на нього, i сказав до священика Евiятара: Принеси ефода! I Давид10

сказав: Господи, Боже Iзраїлiв! Дослухуючися, чув Твiй раб, що Саул хоче ввiйти до Кеїли, щоб
вигубити мiсто через мене. Чи видадуть мене громадяни Кеїли в його руку? Чи зiйде Саул, як чув11

твiй раб? Господи, Боже Iзраїлiв, розповiж же Своєму рабовi! I сказав Господь: Зiйде. I запитався12

Давид: Чи видадуть громадяни Кеїли мене та людей моїх у Саулову руку? А Господь сказав: Вида-
дуть. I встав Давид та його люди, близько шости сотень чоловiка, та й вийшли з Кеїли, i ходили,13

де можна було ходити. А Сауловi донесено, що Давид утiк iз Кеїли, i вiн занехаяв похiд. I осiвся14

Давид у пустинi в твердинях, i осiвся на горi в пустинi Зiф. А Саул шукав його повсякденно, та Бог
не дав його в руку йому. I побачив Давид, що Саул вийшов шукати душi його, а Давид пробував у15

пустинi Зiф у Хорешi. I встав Йонатан, Саулiв син, i пiшов до Давида до Хорешу, i змiцнив його16

на дусi в Бозi, та й сказав до нього: Не бiйся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула! I ти бу-17

деш царювати над Iзраїлем, а я буду тобi заступником. I це знає й батько мiй Саул. I вони обидва18

склали умову перед Господнiм лицем. I осiвся Давид у Хорешу, а Йонатан пiшов до свого дому. А19

зiфеяни прийшли до Саула до Гiв’ї, говорячи: Ось Давид ховається в нас у твердинях у Хорешу, на
взгiр’ї Хахiла, що з пiвдня вiд Єшiмону. А тепер, за всiм жаданням своєї душi, о царю, конче зiйди,20

а нам хiба видати його в цареву руку. I сказав Саул: Благословеннi ви в Господа, бо змилосерди-21

лися надо мною! Iдiть же, приготуйте ще, i розпiзнайте, i побачте мiсце його, де буде нога його,22

хто його там бачив, бо казали менi: сильно хитрує вiн! I подивiться, i розiзнайте всi схованки, де23

вiн ховається, i вернетесь до мене з певною звiсткою, i я пiду з вами. I буде, якщо вiн є в Краю,
то пошукаю його по всiх Юдиних тисячах. I встали вони, i пiшли в Зiф перед Саулом. А Давид та24

його люди були в Маонськiй пустинi в Аравi, на пiвдень вiд Єшiмону. А Саул та його люди пiшли25

шукати. I донесли про це Давидовi, i вiн зiйшов до Сели, i спинився в Маонськiй пустинi. А Саул
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прочув, та й гнався за Давидом до Маонської пустинi. I пiшов Саул з цього боку гори, а Давид та 26

його люди з того боку гори. I поспiшав Давид вiдiйти перед Саулом, а Саул та люди його оточували
Давида та людей його, щоб схопити їх. I прийшов посланець до Саула, говорячи: Iди поспiшно, бо 27

филистимляни кинулися на Край! I вернувся Саул з погонi за Давидом, i пiшов навперейми фили- 28

стимлян. Тому то назвали iм’я тому мiсцю: Села-Гаммахлекот. А Давид вийшов звiдти, i осiвся в 29

твердинях Ен-Гедi.
I сталося, як вернувся Саул iз погонi за филистимлянами, то донесли йому, говорячи: Ось Давид 24

у пустинi Ен-Гедi. I взяв Саул три тисячi вiйська, вибраних з усього Iзраїля, i пiшов шукати Дави- 2

да та людей його на поверхнi газельських скель. I прийшов вiн до кошар на отари при дорозi, а там 3

печера. I Саул увiйшов туди для потреби, а по боках печери сидiли Давид та люди його. I сказали 4

люди Давида до нього: Оце той день, що Господь говорив до тебе: Ось Я даю ворога твого в твою
руку, i ти зробиш йому, як буде добре в твоїх очах. А Давид устав, i тихо вiдтяв полу Саулового
плаща. I сталося потiм, i серце Давидове все докоряло йому, що вiн вiдтяв полу Саулового плаща. 5

I сказав вiн до своїх людей: Борони мене, Господи, щоб зробити ту рiч моєму пановi, Господньому 6

помазанцевi, щоб простягнути руку свою на нього, бо вiн помазанець Господнiй! I Давид стримав 7

цими словами людей своїх, i не дав їм повстати на Саула. А Саул устав iз печери, i пiшов дорогою.
А потому Давид устав, i вийшов iз печери, та й закричав за Саулом, говорячи: Пане мiй, о царю! 8

А Саул озирнувся назад, а Давид схилився обличчям до землi та й поклонився. I сказав Давид до 9

Саула: Нащо ти слухаєш слiв того, хто каже: Давид хоче тобi зла? Ось цього дня очi твої бачать 10

те, що Господь дав був тебе сьогоднi в мою руку в печерi. I радили менi забити тебе, та я змилосер-
дився над тобою й сказав: Не простягну своєї руки на свого пана, бо вiн помазанець Господнiй! I 11

подивися, батьку мiй, i поглянь на полу плаща свого в моїй руцi, бо коли я вiдрiзував цю полу пла-
ща твого, то я не забив тебе. Пiзнай та побач, що в моїй руцi нема зла та грiха, i не згрiшив я проти
тебе, а ти чигаєш на душу мою, щоб забрати її! Нехай розсудить Господь мiж мною та мiж тобою, 12

i нехай пiмститься Господь тобi за мене, а моя рука не буде на тобi! Як говорить стародавня при- 13

казка: Вiд безбожних виходить безбожнiсть, а моя рука не буде на тобi! За ким вийшов Iзраїлiв 14

цар? За ким ти ганяєшся? За мертвим псом, за однiєю блохою? I нехай буде Господь за суддю, i 15

нехай Вiн розсудить мiж мною та мiж тобою. I побачить Вiн, i заступиться за мою справу, i вису-
дить мене з твоєї руки. I сталося, як Давид скiнчив говорити цi слова до Саула, то Саул сказав: 16

Чи це твiй голос, сину мiй Давиде? I пiдняв Саул голос свiй, та й заплакав. I сказав вiн до Давида: 17

Справедливiший ти вiд мене, бо ти робив менi добро, а я робив тобi лихо. Бо ти сьогоднi засвiдчив, 18

що зробив зо мною добро тим, що Господь видав мене в твою руку, а ти не вбив. Як чоловiк знайде 19

свого ворога, то хiба вiдпускає його доброю дорогою? I Господь вiдплатить тобi добром за те, що
ти зробив менi цього дня. А тепер я ось пiзнав, що дiйсно будеш ти царювати, i стане в руцi твоїй 20

Iзраїлеве царство. А тепер присягни менi Господом, що не вигубиш насiння мого по менi, i що не 21

вигубиш iмени мого з дому батька мого. I Давид заприсягнув Сауловi. I пiшов Саул до дому свого, 22

а Давид та люди його ввiйшли до твердинi.
I вмер Самуїл, i зiбрався ввесь Iзраїль, та й оплакував його, i поховали його в його домi в Рамi. 25

А Давид устав, i пiшов у пустиню Паран. I був чоловiк у Маонi, а оселя його на Кармелi, i цей 2

чоловiк був дуже багатий, i мав три тисячi дрiбної худоби та тисячу кiз. I був вiн на Кармелi, коли
стригли отару його. А iм’я тому чоловiковi Навал, а iм’я жiнцi його Авiгаїл. А жiнка та була до- 3

брого розуму та вродлива, чоловiк же той був жорстокий та злочинний, iз роду Калева. А Давид 4

почув у пустинi, що Навал стриже свою отару. I послав Давид десять хлопцiв. I сказав Давид до 5

тих хлопцiв: Вийдiть на Кармел, i прийдете до Навала й запитаєте його в моєму йменнi про мир, та 6

й скажете так братовi моєму: I тобi мир, i дому твоєму мир, i всьому, що твоє, мир! А тепер почув 7

я, що в тебе стрижуть. Пастухи твої були з нами, ми не кривдили їх, i нiчого не пропало їм по всi
днi перебування їх на Кармелi. Запитай своїх слуг, i вони розповiдять тобi. I нехай знайдуть в очах 8

твоїх милiсть мої хлопцi, бо доброго дня ми прийшли. Дай же рабам своїм та синовi своєму Дави-
довi, що знайде рука твоя! I прийшли Давидовi хлопцi, i промовили до Навала, в iменi Давида, усi 9

цi слова. I спинилися. I вiдповiв Навал Давидовим рабам, i сказав: Хто такий Давид та хто Єссеїв 10

син? Сьогоднi намножилося рабiв, що вириваються кожен вiд пана свого! I я вiзьму хлiб свiй i во- 11

ду свою та зарiзане, що нарiзав я для своїх стрижiїв, та й дам людям, яких не знаю, звiдки то вони?
I Давидовi хлопцi пiшли назад на свою дорогу, i вернулися, i прийшли, i розповiли йому всi цi слова. 12
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А Давид сказав до людей своїх: Припережiть кожен меча свого! I приперезали кожен меча свого, i13

приперезав i Давид свого меча. I вийшло за Давидом близько чотирьох сотень чоловiка, а двi сотнi
остались при речах. А один хлопець iз Навалових слуг донiс Авiгаїл, Наваловiй жiнцi, говорячи:14

Ось Давид послав був iз пустинi посланцiв, щоб привiтати нашого пана, а вiн кинувся на них. А15

тi люди дуже добрi для нас, i не були ми покривдженi, i нiчого нам не пропало за всi днi, коли ми
ходили з ними, як були ми на полi. Муром були вони над нами i вночi, i вдень повсякчас, коли ми16

були з ними, як ми пасли отари. А тепер пiзнай та побач, що зробиш, бо дозрiло зло на нашого17

пана та на ввесь дiм його. А вiн негiдний, iз ним не можна говорити. Тодi Авiгаїл поспiшно взяла18

двiстi хлiбiв, i два бурдюки вина, i п’ятеро приготовлених з отари, i п’ять сеїв пряженого зерна, а
сто родзинок, та двiстi сушених фiг. I склала це на ослiв. I сказала вона до своїх слуг: Iдiть передо19

мною, а я ось пiду за вами. I сталося, як вона їхала на ослi й спускалася в гiрському укриттi, аж20

ось Давид та люди його сходять навперейми їй. I вона стрiнула їх. А Давид сказав: Надармо ж21

пильнував я все, що належить тому чоловiковi в пустинi, i зо всього його нiчого не пропало. Та вiн
вернув менi злом за добро! Так нехай зробить Бог Давидовим ворогам, i так нехай додасть, якщо22

я позоставлю до ранку зо всього належного йому бодай те, що мочиться до стiни! А Авiгаїл по-23

бачила Давида, i поспiшно зiйшла з осла, i впала перед Давидом на обличчя своє, та й вклонилася
до землi. I впала вона до нiг йому та й сказала: На менi самiй, пане мiй, ця провина! I дозволь24

говорити твоїй невiльницi до ушей твоїх, а ти послухай слiв своєї невiльницi. Нехай же пан мiй не25

кладе свого серця на цього негiдного чоловiка, на Навала, бо яке iм’я його, такий вiн: Навал iм’я
йому, i глупота з ним! А я, невiльниця твоя, не бачила хлопцiв мого пана, що ти посилав. А тепер,26

мiй пане, як живий Господь i як жива душа твоя! Господь стримає тебе, щоб ти не ввiйшов до про-
лиття крови, i щоб рука твоя не допомогла в цьому тобi! А тепер нехай стануть, як Навал, вороги
твої та тi, що шукають зла на пана мого! А оце дарунок, якого принесла твоя невiльниця своєму27

пановi, буде даний хлопцям, що служать моєму пановi. Прости ж провину невiльницi своєї, бо28

конче зробить Господь моєму пановi вiрний дiм, бо пан мiй провадить вiйни Господнi, i зло не буде
знайдене в тобi за твоїх днiв. I хоч повстане хто гнати тебе, i шукати твоєї душi, то буде душа мого29

пана зв’язана у в’язцi живих iз Господом, Богом твоїм, а душу ворогiв твоїх нехай Вiн її кине, як iз
пращi! I станеться, коли Господь зробить моєму пановi все добре, що говорив про тебе, i настано-30

вить тебе володарем над Iзраїлем, то це не буде тобi на спотикання та на спокусу серця мого пана,31

як коли б пролив ти надармо кров, i пан мiй пiмстився сам. А коли Господь зробить добро моєму
пановi, то ти згадаєш про свою невiльницю! I сказав Давид до Авiгаїл: Благословенний Господь,32

Бог Iзраїлiв, що послав тебе на це навпроти мене! I благословенний розум твiй, i благословенна33

ти, що стримала мене цього дня, щоб я не пiшов на пролиття крови, i щоб рука моя не вiдiмстила
за мене. Але живий Господь, Бог Iзраїлiв, що стримав мене зробити тобi зло, бо коли б ти була34

не поспiшила, i не прийшла назустрiч менi, то до свiтла ранку Наваловi не зоставлено б навiть те,
що мочиться до стiни! I взяв Давид iз руки її те, що вона принесла йому, а їй сказав: Iди з миром35

до свого дому! Бачиш, я послухався голосу твого, i простив тобi! I прийшла Авiгаїл до Навала,36

аж ось у нього прийняття в його домi, немов прийняття царське! А Навалове серце було веселе в
ньому, i вiн був дуже п’яний. I вона не розповiла йому нiчого, анi малого, анi великого аж до свiтла
ранку. I сталося, вранцi, коли Навал витверезився, то жiнка його розповiла йому про цю справу.37

I завмерло йому серце в його серединi, i вiн став, як камiнь. I сталося днiв через десять, i вразив38

Господь Навала, i той помер. I почув Давид, що Навал помер, i сказав: Благословенний Господь,39

що розсудив справу образи моєї вiд Навала, а раба Свого стримав вiд зла, зло Навала звернув
Господь на його голову! I Давид послав, i говорив про Авiгаїл, щоб узяти її собi за жiнку. I при-40

йшли Давидовi раби до Авiгаїл на Кармел, i промовляли до неї, говорячи: Давид послав нас до тебе,
щоб узяти тебе йому за жiнку. А вона встала, i вклонилася лицем до землi, та й сказала: Ось твоя41

служниця готова стати невiльницею, щоб мити ноги рабiв пана мого! I Авiгаїл поспiшно встала, i42

сiла на осла, а п’ятеро служанок її йшли при ногах її. I пiшла вона за Давидовими посланцями, та й
стала йому за жiнку. А Ахiноам узяв Давида з Їзреелу, i вони обидвi стали йому за жiнок. А Саул43, 44

вiддав дочку свою Мелхолу, Давидову жiнку, Палтiєвi, Лаїшевому синовi, що з Галлiму.
I прийшли зiфеяни до Саула до Гiв’ї, говорячи: Он Давид ховається на взгiр’ях Гахiли навпроти26

Єшiмону! I встав Саул, i зiйшов у пустиню Зiф, а з ним три тисячi чоловiка, вибраних iз Iзраїля,2

щоб шукати Давида в пустинi Зiф. I таборував Саул на згiр’ї Гахiли, що навпроти Єшiмону, на до-3
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розi. А Давид пробував у пустинi, i побачив, що Саул вийшов за ним до пустинi. I послав Давид 4

пiдглядачiв, i довiдався, що Саул дiйсно прийшов. А Давид устав, i прийшов до мiсця, де табору- 5

вав Саул. I Давид побачив те мiсце, де лежав Саул та Авнер, син Нерiв, керiвник його вiйська. А
Саул лежав у таборi, а народ таборував навколо нього. I звернувся Давид, i сказав до хiттеянина 6

Ахiмелеха та до Авiшая, Церуєвого сина, Йоавого брата, говорячи: Хто зiйде зо мною до Саула
до табору? I сказав Авiшай: Я зiйду з тобою! I прийшов Давид та Авiшай до Саулового народу 7

вночi, аж ось Саул лежить, спить у таборi, а спис його встромлений у землю в приголiв’ї його, а
Авнер та народ лежать навколо нього. I сказав Авiшай до Давида: Сьогоднi Бог видав твого во- 8

рога в руку твою, а тепер проколю я його списом аж до землi одним ударом, i не повторю йому! I 9

сказав Давид до Авiшая: Не губи його, бо хто простягав руку свою на Господнього помазанця, i
був невинний? I сказав Давид: Як живий Господь, тiльки Господь уразить його: або прийде день 10

його i вiн помре, або вiн пiде на вiйну i загине. Борони мене, Господи, простягнути свою руку на 11

Господнього помазанця! А тепер вiзьми цього списа, що в приголiв’ї його, та горня води, i ходiмо
собi! I взяв Давид списа та горня води з Саулового приголiв’я, та й пiшли собi. I нiхто не бачив, i 12

не знав, i не збудився, бо всi вони спали, бо на них упав сон вiд Господа. I перейшов Давид на той 13

бiк, i став здалека на верховинi гори, а мiж ними велика просторiнь. I крикнув Давид до народу та 14

до Авнера, Нерового сина, говорячи: Чи ж не вiдповiси, Авнере? А Авнер вiдповiв та сказав: Хто
ти, що кликав до царя? I сказав Давид до Авнера: Чи ти не муж? I хто рiвний тобi в Iзраїлi? I чому 15

не пильнував ти свого пана, царя? Бо приходив один iз народу, щоб погубити царя, твого пана. Не 16

добра це рiч, що ти зробив! Як живий Господь, ви повиннi померти, бо не пильнували ви пана свого,
Господнього помазанця! А тепер побач, де царiв спис, та де горня води, що були в приголiв’ї його?
I пiзнав Саул Давидiв голос, та й сказав: Чи це твiй голос, сину мiй Давиде? А Давид сказав: Мiй 17

голос, пане мiй, царю! I далi сказав: Нащо то пан мiй ганяється за своїм рабом? Бо що я зробив, i 18

яке зло в моїй руцi? А тепер нехай пан мiй, цар, послухає слiв свого раба. Якщо Господь намовив 19

тебе проти мене, то нехай це станеться запашною жертвою, а якщо людськi сини, проклятi вони
перед Господнiм лицем, бо вони вiдiгнали мене сьогоднi, щоб я не належав до Господнього спадку,
говорячи: Iди, служи iншим богам! А тепер нехай не проллється моя кров на землю перед Госпо- 20

днiм лицем, бо вийшов Iзраїлiв цар шукати однiєї блохи, як женуть куропатву в горах! I сказав 21

Саул: Прогрiшив я! Вернися, сину мiй, Давиде, бо не вчиню вже тобi зла за те, що дороге було моє
життя в очах твоїх цього дня. Оце був я нерозумний, i дуже багато помилявся. А Давид вiдповiв 22

та й сказав: Ось царiв спис, i нехай прийде один iз слуг, i нехай його вiзьме. А Господь вiдплатить 23

кожному за його справедливiсть та правду його, що Господь дав тебе сьогоднi в руку мою, та я не
хотiв пiдiймати своєї руки на Господнього помазанця. I ось, яке велике було життя твоє цього дня 24

в очах моїх, таке велике нехай буде моє життя в очах Господа, i нехай Вiн урятує мене вiд усякого
утиску! I сказав Саул до Давида: Благословенний ти, сину мiй Давиде! I ти дiйсно зробиш, i дiйсно 25

зможеш ти! I пiшов Давид на свою дорогу, а Саул вернувся на своє мiсце.
I сказав Давид у серцi своїм: Колись я попадуся в Саулову руку. Нема менi лiпшого, як, утi- 27

каючи, утечу до филистимського краю, i вiдмовиться вiд мене Саул, щоб шукати мене вже по всiй
Iзраїлевiй країнi, i я втечу вiд руки його. I встав Давид, i перейшов вiн та шiсть сотень чоловiка, 2

що з ним, до Ахiша, Маохового сина, гатського царя. I осiвся Давид з Ахiшем у Гатi, вiн та люди 3

його, кожен iз домом своїм, Давид та двi жiнки його: iзреелiтка Ахiноан та Авiгаїл, колишня жiнка
Навалова, кармелiтка. I донесено Сауловi, що Давид утiк до Гату, i вiн бiльш уже не шукав його. 4

А Давид сказав до Ахiша: Якщо я знайшов милiсть в очах твоїх, нехай дадуть менi мiсце в одному 5

з мiст цiєї землi, i нехай я осяду там. I чого сидiтиме раб твiй у мiстi твого царства разом iз тобою?
I дав йому Ахiш того дня Цiклаг, чому належить Цiклаг Юдиним царям аж до цього дня. А число 6, 7

днiв, що Давид сидiв на филистимськiй землi, було рiк та чотири мiсяцi. I сходив Давид та люди 8

його, i нападали на Гешуреянина, i на Гiрзеянина, i на Амаликитянина, бо вони мешканцi цього
краю вiдвiку, аж доти, як iти до Шуру, i аж до єгипетського краю. I побивав Давид той край, i не 9

лишав при життi анi чоловiка, анi жiнки, i забирав худобу дрiбну та худобу велику, i осли, i вер-
блюди, i одежу, i вертався, i приходив до Ахiша. I питався Ахiш: На кого нападали ви сьогоднi? А 10

Давид казав: На пiвдень Юдин, i на пiвдень Єрахмеелеянина, i на пiвдень Кенеянина. А Давид не 11

лишав при життi анi чоловiка, анi жiнки, щоб привести до Гату, говорячи: Щоб не донесли на нас,
кажучи: Так зробив Давид, i такий його звичай по всi днi, коли сидiв на филистимськiй землi. I вi- 12
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рив Ахiш Давидовi, говорячи: Справдi обриднув вiн своєму народовi в Iзраїлi, i буде менi за вiчного
раба!

I сталося тими днями, i зiбрали филистимляни свої вiйськовi табори, щоб воювати з Iзраїлем. I28
сказав Ахiш до Давида: Щоб ти певно знав, що вийдеш зо мною в таборi, ти та люди твої. I сказав2

Давид до Ахiша: Тому тепер ти пiзнаєш, що зробить твiй раб. А Ахiш сказав до Давида: Тому то
зроблю тебе сторожем моєї голови по всi днi. А Самуїл тодi помер, i оплакував його ввесь Iзраїль,3

i поховали його в Рамi, у його мiстi. А Саул повиганяв iз Краю ворожбитiв та вiщунiв. I зiбрали-4

ся филистимляни, i прийшли, i таборували в Шунемi. А Саул зiбрав усього Iзраїля, i таборували
в Гiлбоа. I побачив Саул филистимський табiр та й злякався, i сильно затремтiло йому серце. I5, 6

питався Саул Господа, та не вiдповiв йому Господь анi в снах, анi урiмом, анi пророками. I сказав7

Саул до своїх рабiв: Пошукайте менi жiнку ворожку, i я пiду до неї, i запитаю її. I вiдповiли йому ра-
би його: Ось жiнка ворожка, в Ен-Дорi. I перебрався Саул, i надiв iншу одежу, i пiшов вiн та двоє8

людей з ним, i прийшли до тiєї жiнки вночi. А вiн сказав: Поворожи менi, i виклич менi того, кого
скажу тобi. А та жiнка вiдповiла йому: Ти ж знаєш, що зробив Саул, що в Краю вiн вигубив во-9

рожбитiв та вiщунiв. I нащо ти важиш на мою душу, щоб забити її? I Саул присягнув їй Господом,10

говорячи: Як живий Господь, не спiткає тебе вина за цю рiч! I сказала та жiнка: Кого я викличу11

тобi? А вiн вiдказав: Самуїла виклич менi. I побачила та жiнка Самуїла, та й крикнула сильним12

голосом! I сказала та жiнка до Саула, говорячи: Нащо ти обманив мене, таж ти Саул! I сказав їй13

цар; Не бiйся! Але що ти бачиш? А та жiнка вiдказала Сауловi: Я бачу нiби богiв, що виходять iз
землi! I вiн їй сказав: Який його вид? А та вiдказала: Виходить старий чоловiк, зодягнений у довгу14

одежу. I Саул пiзнав, що то Самуїл, i схилив своє обличчя до землi, та й уклонився. I сказав Самуїл15

до Саула: Нащо ти непокоїш мене, мене викликаючи? А Саул сказав: Дуже тяжко менi, филистим-
ляни воюють зо мною, а Бог вiдступився вiд мене, i не вiдповiдає менi вже анi через пророкiв, анi в
снах. I покликав я тебе, щоб ти навчив мене, що я маю робити. I сказав Самуїл: I нащо ти питаєш16

мене, коли Господь вiдступився вiд тебе, i став iз твоїм ворогом? I Господь зробив йому, як гово-17

рив був через мене, Господь узяв царство з твоєї руки, i дав його твоєму ближньому, Давидовi. Як18

ти не слухався Господнього голосу, i не виконав полум’яного гнiву Його на Амалика, тому Господь
зробив тобi цю рiч цього дня. I Господь вiддав iз тобою також Iзраїля до руки филистимлян. А19

взавтра ти та сини твої будете разом зо мною; також Iзраїлевого табора вiддасть Господь до руки
филистимлян. I Саул вiдразу повалився на землю всiм своїм зростом, сильно вiн злякався Саму-20

їлових слiв, та й сили не було в ньому, бо не їв вiн хлiба цiлий той день та цiлу ту нiч. I пiдiйшла21

та жiнка до Саула й побачила, що вiн дуже пригнiчений. I сказала до нього: Ось невiльниця твоя
послухалася твого голосу, i наразила життя своє на небезпеку, бо я послухалася слiв твоїх, що ти
говорив менi. А тепер ти послухай також голосу своєї невiльницi, я покладу перед тобою шматок22

хлiба, а ти з’їж i буде в тобi сила, коли пiдеш дорогою. А вiн вiдмовився й сказав: Не буду їсти! Та23

сильно просили його слуги його та тая жiнка, i вiн послухався їхнього голосу. I звiвся вiн iз землi, i
всiвся на лiжку. А та жiнка мала в домi годоване теля, i поспiшно зарiзала його. I взяла вона муки24

й замiсила, i спекла з того прiсне. I принесла те перед Саула та перед слуг його, i вони їли. Потiм25

устали й пiшли тiєї ночi.
I зiбрали филистимляни всi свої вiйська до Афеку, а Iзраїль таборував в Аїнi, що в Їзреелi. А29, 2

филистимськi князi переходили за сотнями та за тисячами, Давид же та люди його iшли накiнцi
разом з Ахiшем. I казали филистимськi князi: Що це за євреї? А Ахiш вiдказав филистимським3

князям: Таж це Давид, раб Саула, Iзраїлевого царя, що був зо мною певний час, чи то роки, а я не
знайшов у ньому нiчого злого вiд дня його приходу аж до дня цього. I гнiвалися на нього фили-4

стимськi князi. I сказали йому филистимськi князi: Заверни того чоловiка, i нехай вiн вернеться до
свого мiсця, де ти призначив йому, i нехай вiн не йде з нами на вiйну, i не стане нам противником
на вiйнi. I чим вiн може подобатися своєму пановi? Хiба головами цих людей? Чи ж це не той Да-5

вид, що про нього спiвали в танцях, говорячи: Саул повбивав свої тисячi, а Давид десятки тисяч
свої! I покликав Ахiш Давида, i сказав до нього: Як живий Господь, ти правдивий, i в моїх очах6

добрий твiй вихiд та вхiд твiй зо мною в таборi, бо я не знайшов у тобi зла вiд дня приходу твого до
мене аж до цього дня. Та в очах князiв ти не добрий. А тепер вернися та йди в мирi, i не зробиш7

зла в очах филистимських князiв. А Давид сказав до Ахiша: Що ж зробив я? I що ти знайшов у8

своєму рабовi вiд дня, коли став я перед твоїм обличчям, аж до цього дня, що я не вийду й не буду
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воювати з ворогами мого пана, царя? I вiдповiв Ахiш i сказав до Давида: Знаю я, що ти добрий в 9

очах моїх, немов Ангол Божий. Та филистимськi князi сказали: Нехай не йде вiн iз нами на вiйну!
А тепер устань рано вранцi ти та раби пана твого, що прийшли з тобою. I повставайте рано вранцi, 10

i як вам розсвiне, iдiть! I встав рано вранцi Давид та люди його, щоб пiти ранком i вернутися до 11

филистимського краю. А филистимляни пiшли до Iзраїля.
I сталося, коли Давид та люди його йшли до Цiклагу, третього дня, то амаликитяни вдерлися до 30

пiвдня та до Цiклагу, i побили Цiклаг та спалили його огнем. I позабирали вони до неволi жiнок, 2

що були в ньому, вiд малого аж до великого, нiкого не забили, але забрали, та й пiшли своєю до-
рогою. I прийшов Давид та його люди до того мiста, а воно спалене огнем! А їхнi жiнки, та сини 3

їхнi, та їхнi дочки забранi в неволю. I пiднiс Давид та народ, що з ним, свiй голос, та й плакали, аж 4

поки не стало їм сили плакати. I були взятi до неволi обидвi Давидовi жiнки: їзреелiтка Ахiноам 5

та Авiгаїл, колишня жiнка кармелiтянина Навала. I було Давидовi дуже гiрко, бо народ говорив, 6

щоб його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу, кожен обурився за синiв своїх та за
дочок своїх. Та Давид змiцнився Господом, Богом, своїм. I сказав Давид до священика Евiятара, 7

Ахiмелехового сина: Принеси до мене ефода! I Евiятар принiс ефода до Давида. I запитав Давид 8

Господа, говорячи: Чи менi гнатися за тiєю ордою, чи дожену її? А Вiн вiдказав йому: Женися, бо
конче доженеш, i конче визволиш. I пiшов Давид, вiн та шiсть сотень люда, що з ним, i вони при- 9

йшли аж до потоку Бесор; а вiдсталi спинилися. I гнався Давид, вiн та чотири сотнi чоловiка. А 10

двiстi люда спинилися, бо були слабi, щоб перейти потока Бесор. I знайшли вони в полi єгиптяни- 11

на, i привели його до Давида, i дали йому хлiба, а вiн їв, i напоїли його водою. I дали йому половину 12

грудки сушених фiг та двi в’язки родзинок. I вiн з’їв, i вернувся дух його до нього, бо вiн не їв хлiба
та не пив води три днi та три ночi. I запитав його Давид: Чий ти та звiдкiля ти? А той вiдказав: Я 13

єгипетський юнак, раб амаликитянина. Та покинув мене пан мiй, бо я захворiв три днi тому. Ми 14

були вдерлися на пiвдень керетеїв, i на той, що Юдин, та на пiвдень Калева. А Цiклаг ми спалили
огнем. I сказав йому Давид: Чи не заведеш мене до тiєї орди? А той вiдповiв: Присягни менi Бо- 15

гом, що не вб’єш мене, i що не видаси мене в руку мого пана, то спроваджу тебе до тiєї орди. I вiн 16

спровадив його, аж ось вони розпорошенi по поверхнi всiєї тiєї землi, їдять та п’ють та святкують з
приводу всiєї тiєї великої здобичi, що вони набрали з филистимського краю та з Краю Юдиного. I 17

бив їх Давид вiд ранку аж до вечора наступного дня, i не втiк iз них нiхто, крiм чотирьохсот чоловiка
хлопцiв, що повсiдали на верблюдiв, i повтiкали. I врятував Давид усе, що позабирав був Амалик. 18

I обидвi свої жiнки Давид урятував. I не пропало їм нiчого: усе, вiд малого й аж до великого, i аж 19

до синiв та дочок, i вiд здобичi, i аж до всього, що тi взяли були собi, усе вернув Давид! I взяв Да- 20

вид усю худобу дрiбну та худобу велику, а тi, що йшли перед тiєю чередою, говорили: Це Давидова
здобич! Потому прийшов Давид до тих двохсот людей, що були слабi, щоб iти за Давидом, i що їх 21

вiн лишив був при потоцi Бесор, а вони повиходили назустрiч Давидовi та назустрiч народовi, що з
ним. I пiдiйшов Давид до народу, i запитався їх про мир. I стали говорити всi люди злi та негiднi з 22

тих людей, що ходили з Давидом, та й сказали: Вони не ходили з нами, тому не дамо їм зо здобичi,
що ми вiдняли, бо кожному дамо тiльки жiнок його та синiв його, нехай вiдведуть, i нехай iдуть! А 23

Давид сказав: Не робiть так, браття мої, з тим, що дав нам Господь, i пильнував нас, i дав орду,
що йшла на нас, у нашу руку. А хто послухає вас у такiй речi? Бо яка частина того, хто ходив до 24

бою, то така частина й того, хто сидiв при речах, рiвно подiлять. I сталося вiд цього дня й далi, i 25

зробив вiн це за постанову та за звичай для Iзраїля, i вiн iснує аж до цього дня. I прийшов Давид 26

до Цiклагу, i послав зо здобичi Юдиним старшим, приятелям своїм, говорячи: Оце вам подарок зо
здобичi Господнiх ворогiв, тим, що в Бет-Елi, i тим, що в Рамотi пiвденнiм, i тим, що в Яттерi, i 27, 28

тим, що в Ароерi, i тим, що в Сiфмотi, i тим, що в Ештемоа, i тим, що в Рахалi, i тим, що в мiстах 29

Єрахмелеянина, i тим, що в мiстах Кенеянина, i тим, що в Хормi, i тим, що в Бор-Ашанi, i тим, що 30

в Атаху, i тим, що в Хевронi, i до всiх тих мiсць, куди ходив Давид, вiн та люди його. 31

А филистимляни воювали з Iзраїлем. I побiгли Iзраїлевi мужi перед филистимлянами, i падали 31
трупами на горi Гiлбоа. I догнали филистимляни Саула та його синiв. I повбивали филистимля- 2

ни Йонатана й Авiнадава та Малкi-Шуя, Саулових синiв. I став бiй тяжкий для Саула, i його 3

знайшли лучники, вiн був дуже поранений тими лучниками. I сказав Саул до свого зброєношi: 4

Витягни меча свого, i пробий мене ним, щоб не прийшли цi необрiзанi, i не пробили мене, i не зну-
щалися надо мною! Та не хотiв зброєноша, бо дуже боявся. Тодi взяв Саул меча, та й упав на нього!
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I побачив зброєноша, що помер Саул, i впав i вiн на свого меча, та й помер iз ним. I помер того5, 6

дня Саул i троє синiв його та зброєноша, також усi люди разом. А iзраїльтяни, що мешкали на тiм7

боцi долини й на тiм боцi Йордану, коли побачили, що повтiкали iзраїльтяни, i що померли Саул
та сини його, покидали тi мiста й повтiкали, а филистимляни поприходили й осiлися в них. I ста-8

лося другого дня, i прийшли филистимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула та трьох
синiв його, що лежали на горi Гiлбоа. I вони стяли йому голову, i поздирали зброю його, i послали9

в филистимськi краї навколо, щоб сповiстити в домах їхнiх божкiв та народовi. I вони поклали10

зброю його в домi Астарти, а тiло його прибили на мурi Бет-Шану. I почули мешканцi гiлеадсько-11

го Явешу про те, що филистимляни зробили Сауловi, i встали всi хоробрi, i йшли всю нiч, i взяли12

Саулове тiло та тiла синiв його з муру Бет-Шану, i прийшли до Явешу, та й спалили їх там. I взяли13

вони їхнi костi, i поховали пiд тамариском в Явешу, та й постили сiм день.



ДРУГА КНИГА САМУЇЛОВА
(АБО ДРУГА КНИГА ЦАРIВ)

I
сталося по Сауловiй смертi, коли Давид вернувся, розбивши Амалика, то вiн сидiв у Цiклагу 1
два днi. I сталося третього дня, аж ось прийшов чоловiк iз табору вiд Саула, а одежа його 2

роздерта, i порох на його головi. I сталося, як прийшов вiн до Давида, то впав на землю й
поклонився. I сказав йому Давид: Звiдки це ти приходиш? А той вiдказав: Я втiк з Iзраїле- 3

вого табору. I сказав до нього Давид: Що це сталося, розкажи но менi! А той вiдказав: Народ утiк 4

iз бою, а також багато з народу попадало й повмирало, i теж Саул та син його Йонатан померли.
А Давид сказав юнаковi, що розповiдав йому: Як ти пiзнав, що помер Саул та син його Йонатан? 5

I сказав той юнак, що розповiдав йому: Припадком натрапив я на горi Гiлбоа, аж ось Саул, на- 6

стромлений на списа свого, а колесницi та їздцi доганяють його. I вiн обернувся до мене, i побачив 7

мене, та й покликав мене. А я вiдповiв: Ось я! I сказав вiн до мене: Хто ти? А я вiдказав йому: Я 8

амаликитянин. I сказав вiн до мене: Стань надо мною, та й убий мене, бо схопив мене корч, а вся 9

душа ще в менi!... I став я при ньому, та й убив його, бо я знав, що вiн не буде живий по упадку 10

своїм. I взяв я вiнця, що на головi його, та наплечника, що на плечi його, i принiс сюди до пана сво-
го. I схопився Давид за одежi свої, та й роздер їх, i теж усi люди, що були з ним. I голосили вони 11, 12

й плакали, та постили аж до вечора за Саулом та за сином його Йонатаном, i за народом Госпо-
днiм та за Iзраїлевим домом, що попадали вiд меча. I сказав Давид юнаковi, що розповiдав йому: 13

Звiдки ти? А той вiдказав: Я син одного приходька, амаликитянина. I сказав йому Давид: Як ти 14

не побоявся простягти руку свою, щоб убити Господнього помазанця? I покликав Давид одного 15

з слуг своїх i сказав: Пiдiйди, убий його! I той ударив його, i вiн помер. I сказав до нього Давид: 16

Кров твоя на головi твоїй, бо уста твої посвiдчили проти тебе, говорячи: Я вбив Господнього пома-
занця. I Давид заголосив за Саулом та за його сином Йонатаном такою жалобною пiснею, та й 17, 18

сказав навчити Юдиних синiв пiснi про лука. Ось вона написана в книзi Праведного: О пишно- 19

то Iзраїлева, побита iз лука на згiр’ях своїх, ой попадали лицарi! Не розказуйте в Гатi про це, не 20

сповiщайте на вулицях Ашкалону, щоб не тiшилися филистимлянськi дочки, щоб не радiли дочки
необрiзаних! Гiлбоавськi гори, щоб на вас не було нi роси, нi дощу, анi поля для жертви принесе- 21

ння! Бо сплямлений там щит хоробрих, щит Саулiв, як нiби оливою вiн не помазаний! Вiд крови 22

забитих, вiд лою хоробрих не вiдривався був лук Йонатанiв, i не вертався меч Саулiв напорожньо!
Саул та Йонатан, цi улюбленi й милi за свойого життя, i в смертi своїй нерозлучнi, прудкiшi були 23

вiд орлiв та сильнiшi вiд левiв! Дочки Iзраїлевi, за Саулом заплачте, що вас зодягав у багряницю 24

з прикрасами, що оздоблював золотом вашу одежу! Ой, попадали лицарi посеред бою!... Йона- 25

тан на пагiрках твоїх ось забитий! Скорблю по тобi, Йонатане, мiй брате! Ти для мене був вельми 26

улюблений, кохання твоє розкiшнiше для мене було вiд кохання жiночого! Ой, попадали лицарi, i 27

загинула зброя вiйськова!...
I сталося потому, i запитався Давид Господа, говорячи: Чи йти менi в одне з Юдиних мiст? А 2

Господь вiдказав йому: Iди! I сказав Давид: Куди я пiду? А Вiн вiдказав: У Хеврон! I ввiйшов 2

туди Давид, а також двi жiнки його: їзреелiтка Ахiноам та Авiгаїл, колишня жiнка кармелянина
Навала. I людей своїх, що були з ним, привiв Давид кожного та дiм його, i вони осiлися по хев- 3

ронських мiстах. I посходилися Юдинi мужi, i помазали там Давида царем над Юдиним домом. 4

А Давидовi розповiли, кажучи: Люди гiлеадського Явешу поховали Саула. I послав Давид людей 5

до гiлеадського Явешу, i сказав до них: Благословеннi ви для Господа, що зробили цю милiсть iз
своїм паном, iз Саулом, та поховали його! А тепер нехай Господь зробить вам милiсть та правду, 6

i я теж зроблю вам те добро за те, що ви зробили цю рiч. А тепер нехай змiцняться вашi руки, i 7

будьте мужнi, бо помер пан ваш Саул, а також Юдин дiм помазав мене царем над собою. А Ав- 8

нер, Нерiв син, провiдник Саулового вiйська, узяв Iш-Бошета, Саулового сина, та й привiв його
до Маханаїму. I вiн настановив його царем над Гiлеадом, i над Ашуреянином, i над Їзреелем, i над 9

Єфремом, i над Венiямином, i над усiм Iзраїлем. Iш-Бошет, Саулiв син, був вiку сорока лiт, коли 10

зацарював над Iзраїлем, i царював два роки, тiльки дiм Юди був за Давидом. А число днiв, що Да- 11

вид був царем у Хевронi над Юдиним домом, сiм лiт i шiсть мiсяцiв. I вийшов Авнер, Нерiв син, та 12
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слуги Iш-Бошета, Саулового сина, з Маханаїму до Гiв’ону. А Йоав, син Церуї, та Давидовi слуги13

вийшли й зустрiли їх разом при гiв’онському ставi. I засiли вони тi з того боку ставу, а тi з цього
боку ставу. I сказав Авнер до Йоава: Нехай встануть цi юнаки, i побавляться перед нами! I сказав14

Йоав: Нехай встануть. I встали, i перейшли в числi дванадцяти для Венiямина та для Iш-Бошета,15

Саулового сина, та дванадцять iз Давидових слуг. I схопили один одного за голову, та й всадили16

свого меча до боку один одного, i попадали разом. I назвали iм’я тому мiсцю: Хелкат-Гаццурiм, що
в Гiв’онi. I знявся того дня дуже жорстокий бiй, i був побитий Авнер та Iзраїлевi люди Давидовими17

слугами. I були там три сини Церуї: Йоав, i Авiшай, i Асаїл. А Асаїл був легкий в ногах своїх, як18

польова та газеля. I гнався Асаїл за Авнером, i не збочував, анi праворуч, анi лiворуч iз погонi за19

Авнером. I обернувся Авнер позад себе й сказав: Чи це ти, Асаїле? А той вiдказав: Я. I сказав20, 21

йому Авнер: Збоч собi на правицю свою чи на лiвицю свою, i схопи собi одного iз слуг, i вiзьми
собi зброю його. Та не хотiв Асаїл спинити погонi за ним. А Авнер знов говорив до Асаїла: Спи-22

нися в гонитвi за мною! Нащо я вб’ю тебе? I як зведу я обличчя своє до брата твого Йоава? А23

той вiдмовився спинитися. I вдарив його Авнер заднiм кiнцем списа в живiт, i спис вийшов iззаду
його! I впав вiн там, i помер на мiсцi... I сталося, кожен, хто приходив до того мiсця, де впав Асаїл
та помер, то спинявся. I гналися Йоав та Авiшай за Авнером. I сонце зайшло, а вони прийшли до24

згiр’я Амма, що навпроти Гiаху, на дорозi до Гiв’онської пустинi. I зiбралися Венiяминовi сини при25

Авнерi, i склали один вiддiл, та й спинилися на верхiв’ї одного взгiр’я. I кликнув Авнер до Йоава26

й сказав: Чи завжди меч буде жерти? Чи ти не знаєш, що гiркота буде наостанку? I аж доки ти не
скажеш народовi спинитися в гонитвi за своїми братами? А Йоав вiдказав: Як живий Бог, коли б27

ти не сказав був iншого, то ще вiд ранку народ був би перестав гнатися за братом своїм. I засурмив28

Йоав у сурму, i спинився ввесь народ, i не гналися вже за Iзраїлем, i бiльше вже не воювали. А29

Авнер та люди його йшли степом усю ту нiч, i перейшли Йордан, i пройшли ввесь Бiтрон, i прийшли
до Маханаїму. I Йоав вернувся з погонi за Авнером, i зiбрав увесь народ, i забракло з Давидових30

слуг дев’ятнадцяти чоловiка та Асаїла. А Давидовi слуги побили з Венiямина та з людей Авнера,31

три сотнi й шiстдесят чоловiка, що померли. I винесли Асаїла, i поховали його в гробi батька його,32

що в Вiфлеємi. I йшли цiлу нiч Йоав та люди його, а розсвiло їм у Хевронi.
I була довга та вiйна мiж домом Сауловим та мiж домом Давидовим. А Давид усе змiцнювався,3

а Саулiв дiм усе слабнув. I в Хевронi народилися Давидовi сини, i був його первiсток Амнон, вiд2

їзреелiтки Ахiноам; а другий син його Кiл’ав вiд Авiгаїл, колишньої жiнки кармелянина Навала;3

а третiй Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, царя гешурського; а четвертий Адонiйя, син Хаггiт,4

а п’ятий Шефатiя, син Авiтал, а шостий Їтреам, вiд Егли, Давидової жiнки, оцi народилися Да-5

видовi в Хевронi. I сталося, коли була вiйна мiж домом Сауловим та домом Давидовим, то Авнер6

тримався Саулового дому. I мав Саул наложницю, а iм’я їй Рiцпа, дочка Айї. I сказав Iш-Бошет7

до Авнера: Чого ти прийшов до наложницi батька мого? I дуже запалився Авнеровi гнiв на слова8

Iш-Бошетовi, i вiн сказав: Чи я псяча юдська голова? Сьогоднi я роблю ласку домовi твого батька
Саула, його братам та його приятелям, i не вiддав тебе в Давидову руку, а ти сьогоднi згадав на
менi грiх цiєї жiнки? Нехай так зробить Бог Авнеровi, i нехай ще додасть йому, якщо я не зроблю9

Давидовi так, як Господь присягнув був йому, щоб перенести царство вiд Саулового дому, i щоб10

поставити Давидiв трон над Iзраїлем та над Юдою вiд Дану й аж до Беер-Шеви. I той не мiг уже11

вiдповiдати Авнеровi анi слова, бо боявся його. I послав Авнер замiсть себе послiв до Давида ска-12

зати: Чия це земля? I ще сказати: Склади ж свою умову зо мною, i ось рука моя буде з тобою, щоб
привернути до тебе всього Iзраїля. А Давид вiдказав: Добре, я складу з тобою умову! Тiльки однiєї13

речi я жадаю вiд тебе, а саме: ти не побачиш обличчя мого, якщо ти не приведеш Мелхи, Саулової
дочки, коли ти прийдеш побачити мене. I послав Давид послiв до Iш-Бошета, Саулового сина,14

говорячи: Вiддай жiнку мою Мелху, яку я заручив був собi за сотню крайнiх плотiв филистимських.
I послав Iш-Бошет, i взяв її вiд її чоловiка, вiд Палтiїла, сина Лаїша. I пiшов з нею чоловiк її, i все15, 16

плакав за нею аж до Бахурiму. I сказав до нього Авнер: Iди, вернися! I той вернувся. А Авнерове17

слово з Iзраїлевими старшими було таке: Ви вже давно бажаєте мати Давида царем над собою. А18

тепер зробiть це, бо Господь сказав був до Давида, говорячи: Рукою Мого раба Давида Я спасу
народ Мiй, Iзраїля, вiд руки филистимлян та вiд руки всiх ворогiв його. I говорив Авнер також до19

ушей Венiяминових. I також пiшов Авнер говорити до ушей Давидових у Хевронi, усе, що добре
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в очах Iзраїля та в очах усього дому Венiяминового. I прийшов Авнер до Давида до Хеврону, а 20

з ним двадцятеро люда. I Давид зробив прийняття Авнеровi та людям, що з ним. I сказав Авнер 21

до Давида: Нехай я встану й пiду, i приведу до пана, царя мого, усього Iзраїля, а вони складуть iз
тобою умову, i ти будеш царювати над усiм, чого буде жадати душа твоя. I вiдпустив Давид Авнера,
i вiн пiшов iз миром. Аж ось прийшли слуги Давидовi та Йоав iз походу, i принесли з собою вели- 22

ку здобич. А Авнера не було з Давидом у Хевронi, бо вiн вiдпустив його, i той пiшов iз миром. А 23

Йоав та все вiйсько, що було з ним, прийшли. I розповiли Йоаву, говорячи: Приходив Авнер, син
Нерiв, до царя, а вiн вiдпустив його, i той пiшов iз миром. I прийшов Йоав до царя та й сказав: 24

Що ти зробив? Ось приходив до тебе Авнер, нащо ти вiдпустив його, i вiн вiдiйшов? Ти знаєш 25

Авнера, Нерового сина, вiн приходив, щоб намовити тебе та щоб вивiдати твiй вихiд та вхiд твiй, i
щоб вивiдати все, що ти робиш. I вийшов Йоав вiд Давида, i послав посланцiв за Авнером, i вони 26

завернули його з Бор-Гассiри, а Давид про те не знав. I вернувся Авнер до Хеврону, а Йоав вiдвiв 27

його в середину брами, щоб поговорити з ним таємно, та й ударив його там у живiт, i той помер за
кров брата його Асаїла. А потiм почув про це Давид i сказав: Невинний я та царство моє перед 28

Господом аж навiки в кровi Авнера, Нерового сина. Нехай вона спаде на голову Йоава та на ввесь 29

дiм його батька! I нехай не перестає в Йоавовому домi течивий, i прокажений, i той, хто опирається
на кия, i хто падає вiд меча, i хто не має хлiба! А Йоав та брат його Авiшай убили Авнера за те, що 30

вiн забив їхнього брата Асаїла в Гiв’онi в бою. I сказав Давид до Йоава та до всього народу, що 31

був з ним: Роздерiть вашу одежу, i опережiться веретищем, та й голосiть за Авнером! А цар Давид
iшов за марами. I поховали Авнера в Хевронi, а цар пiднiс свiй голос та й плакав над Авнеровим 32

гробом, i плакав увесь народ. I заспiвав цар жалобну пiсню над Авнером та й сказав: Чи Авнер 33

мав загинути смертю негiдного? Твої руки були не пов’язанi, не забитi були твої ноги в кайдани, ти 34

впав, як вiд неправедних падають! I ввесь народ ще бiльше плакав над ним. I прийшов увесь на- 35

род, щоб намовити Давида покрiпитися хлiбом ще того дня, та присягнув Давид, говорячи: Нехай
так зробить менi Бог, i нехай ще додасть, якщо я перед заходом сонця скуштую хлiба або чогобудь!
А ввесь народ довiдався про це, i це було добре в їхнiх очах, як i все, що робив цар, було добре в 36

очах усього народу. I того дня довiдалися ввесь народ та ввесь Iзраїль, що то не було вiд царя, щоб 37

забити Авнера, сина Нерового. I сказав цар своїм слугам: Ото ж знайте, що вождь та великий муж 38

упав цього дня! А я сьогоднi слабий, хоч помазаний цар, а тi люди, сини Церуї, сильнiшi вiд мене. 39

Нехай вiдплатить Господь злочинцевi за його зло!
I почув Саулiв син, що помер Авнер у Хевронi, i опустилися руки його, а ввесь Iзраїль збенте- 4

жився. А Саулiв син мав двох мужiв, керiвникiв вiддiлiв, iм’я одному Баана, а iм’я другому Рехав, 2

сини бееротянина Рiммона, а Венiяминових синiв, бо й Беерот залiчений був на Венiямина. Та 3

повтiкали бееротяни до Гiттаїму, i мешкали там приходьками, i так є аж до цього дня. А Йонатан, 4

Саулiв син, мав кульгавого сина; вiн був вiку п’яти лiт, коли прийшла звiстка про Саула та Йоната-
на з Їзреелу. А нянька його несла його й утiкала; i сталося, коли вона поспiшно втiкала, то вiн упав
й окривiв. А iм’я його Мефiвошет. I пiшли сини бееротянина Рiммона, Рехав та Баана, i ввiйшли, 5

як була денна спекота, до Iш-Бошетового дому, а вiн лежав у пiвденному спочинку. I ото ввiйшли 6

вони аж до середини дому, нiби взяти пшеницi, та й ударили його в живiт. I Рехав та брат його Баана
втекли. Отож, увiйшли вони до дому, а вiн лежить на лiжку своїм у своїй спальнi, i вони вдарили 7

його, i вбили його, i зняли йому голову. I взяли вони його голову, i йшли степовою дорогою всю
нiч. I принесли вони Iш-Бошетову голову до Давида в Хеврон, та й сказали царевi: Оце голова 8

Iш-Бошета, Саулового сина, твого ворога, що шукав був твоєї душi. I дав Господь цього дня пановi
моєму, царевi, пiмсту над Саулом та над насiнням його. I вiдповiв Давид Рехавовi та братовi йо- 9

го Баанi, синам бееротеянина Рiммона, i сказав їм: Як живий Господь, що визволив душу мою вiд
усякого утиску, коли того, хто розповiв менi, кажучи: Ось помер Саул, а вiн був в очах своїх, як 10

приємний вiсник, я схопив його, i вбив його в Цiклагу, замiсть дати йому нагороду за звiстку, тим 11

бiльше, коли люди несправедливi вбили справедливого чоловiка в домi його на постелi його! А те-
пер чи я не пошукаю його крови з вашої руки, i не вигублю вас iз Краю? I Давид наказав слугам, i 12

вони вбили їх, i вiдрубали їхнi руки та їхнi ноги, та й повiсили над ставом у Хевронi. А Iш-Бошетову
голову взяли й поховали в Авнеровiм гробi в Хевронi.

I посходилися всi Iзраїлевi племена до Давида в Хеврон та й сказали йому: Оце ми кiсть твоя 5
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та тiло твоє ми! I давнiш, коли Саул був царем над нами, ти водив Iзраїля на вiйну i приводив2

назад. I Господь тобi сказав: Ти будеш пасти народа Мого, Iзраїля, i ти будеш володарем над Iзра-
їлем. I прийшли всi Iзраїлевi старшi в Хеврон, а цар Давид склав iз ними умову в Хевронi перед3

Господнiм лицем. I помазали вони Давида царем над Iзраїлем. Давид був вiку тридцяти лiт, коли4

став царювати, i сорок лiт царював вiн. У Хевронi царював вiн над Юдою сiм лiт i шiсть мiся-5

цiв, а в Єрусалимi царював тридцять i три роки над усiм Iзраїлем та Юдою. I пiшов цар та люди6

його до Єрусалиму на Євусеянина, мешканця того Краю. А той сказав Давидовi, говорячи: Ти не
ввiйдеш сюди, хiба повиганяєш слiпих та кривих! А це значить: Давид нiколи не ввiйде сюди! Та7

Давид здобув твердиню Сiон, вiн став Давидовим Мiстом. I сказав Давид того дня: Кожен, хто8

заб’є євусеянина, нехай скине до каналу, а з ним i кривих та слiпих, зненавиджених для Давидової
душi. Тому говорять: Слiпий та кривий не ввiйде до дому! I осiвся Давид у твердинi, i назвав iм’я9

їй: Давидове Мiсто. I будував Давид навколо вiд Мiлло й усерединi. I Давид ставав усе бiльшим,10

а Господь, Бог Саваот, був iз ним. I послав Хiрам, цар тирський, послiв до Давида, та кедрового11

дерева, i теслiв, i каменярiв для стiн, i вони збудували дiм для Давида. I пересвiдчився Давид, що12

Господь поставив його мiцно царем над Iзраїлем, i що Вiн пiднiс царство його ради народу Свого
Iзраїля. А Давид узяв ще наложниць та жiнок з Єрусалиму по виходi його з Хеврону, i народи-13

лися Давидовi ще сини та дочки. А оце iмена народжених йому в Єрусалимi: Шаммуа, i Шовав,14

i Натан, i Соломон, i Ївхар, i Елiшуа, i Нафег, i Яфiа, i Елiшама, i Елiяда, i Елiфалет. I почули15, 16, 17

филистимляни, що Давида помазали царем над Iзраїлем, i вийшли всi филистимляни, щоб шукати
Давида. I Давид почув про це, i зiйшов до твердинi. А филистимляни прийшли та розташувалися18

в долинi Рефаїм. А Давид запитався Господа, говорячи: Чи виходити менi проти филистимлян?19

Чи даси їх у мою руку? I Господь вiдказав до Давида: Виходь, бо справдi дам филистимлян у ру-
ку твою! I прийшов Давид до Баал-Перацiму. I побив їх там Давид та й сказав: Господь розiрвав20

ворогiв моїх передо мною, як розривають води. Тому вiн назвав iм’я тому мiсцю: Баал-Перацiм. I21

вони полишили там своїх божкiв, а їх забрав Давид та люди його. А филистимляни знову прийшли22

та розташувалися в долинi Рефаїм. I запитався Давид Господа, а Вiн сказав: Не виходь, оточи їх23

з-позаду, i прийди до них вiд бальзамового лiска. I станеться, коли ти почуєш шелест кроку на24

верховiттях бальзамового лiска, тодi поспiшися, бо то тодi вийшов Господь перед тобою, щоб по-
бити филистимський табiр. I Давид зробив так, як наказав йому Господь, i вiн побив филистимлян25

вiд Геви аж туди, кудою йти до Гезера.
А Давид знову зiбрав вибране вiйсько в Iзраїлi, тридцять тисяч. I встав та й пiшов Давид та6, 2

ввесь народ, що був з ним з Юдиного Баалу, щоб винести звiдти Божого ковчега, що над ним кли-
четься Iм’я, Iм’я Господа Саваота, що замешкує на херувимах. I вони поставили Божого ковчега3

на нового воза, i винесли його з Авiнадавового дому, що в Гiв’ї. А Узза та Ахйо, сини Авiнадавовi,
провадили того нового воза. I несли його з Авiнадавового дому, що в Гiв’ї, i йшли з ковчегом Бо-4

жим, а Ахйо йшов перед ковчегом. А Давид та ввесь Iзраїлiв дiм грали перед Божим лицем усiєю5

силою та пiснями, i на цитрах, i на арфах, i на бубнах, на гуслах, i на цимбалах. I прийшли вони6

аж до Горен-Нахону, а Узза простяг руку до Божого ковчегу, i схопив його, бо зноровилась була
худоба. I запалився Господнiй гнiв на Уззу, i Бог уразив його там за цю провину. I вiн помер там7

при Божому ковчезi. I запалився Давидiв гнiв за те, що Господь покарав Уззу, i вiн назвав iм’я8

тому мiсцю: Перец-Узза, i так воно зветься аж до цього дня. I Давид злякався Господа того дня9

та й сказав: Як увiйде до мене Господнiй ковчег? I не хотiв Давид переносити Господнього ковчега10

до себе, до Давидового Мiста, а скерував його Давид до дому гатянина Овед-Едома. I пробував11

Господнiй ковчег у домi гатянина Овед-Едома три мiсяцi, i Господь поблагословив Овед-Едома та
ввесь його дiм. I донесено царевi Давидовi, говорячи: Господь поблагословив дiм Овед-Едома та12

все, що його, ради ковчегу Божого. I пiшов Давид, i винiс Божого ковчега з дому Овед-Едома до
Давидового Мiста з радiстю. I сталося, коли тi, хто нiс Господнього ковчега, ступали шiсть крокiв,13

то вiн приносив у жертву вола та вiдгодовану штуку худоби. А Давид танцював перед Господнiм14

лицем зо всiєї сили. I Давид був оперезаний лляним ефодом. I Давид та ввесь Iзраїлiв дiм несли15

Господнього ковчега з окриком та з сурмленням сурми. I сталося, коли Господнiй ковчег увiйшов16

до Давидового Мiста, то Мелхола, Саулова дочка, виглядала через вiкно, i побачила царя Давида,
що танцював та скакав перед Господнiм лицем. I вона погордила ним у серцi своєму. I принесли17

Господнього ковчега, i поставили його на мiсцi його серед намету, що для нього поставив Давид.
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I принiс Давид цiлопалення перед Господнiм лицем та жертву мирну. А коли Давид скiнчив при- 18

носити цiлопалення та мирнi жертви, то вiн поблагословив народ Iменем Господа Саваота. I вiн 19

роздав для всього народу, для всього Iзраїлевого натовпу, вiд чоловiка й аж до жiнки, для кожного
по одному буханцевi хлiба, по одному кавалковi печеного м’яса та по одному виноградному кала-
чевi. I пiшов увесь народ кожен до дому свого. I вернувся Давид, щоб поблагословити свiй дiм. 20

I вийшла Мелхола, Саулова дочка, навпроти Давида й сказала: Який славний був сьогоднi Iзраї-
лiв цар, що обнажався сьогоднi на очах невiльниць своїх рабiв, як обнажується який з пустунiв! I 21

сказав Давид до Мелхоли: Перед лицем Господа, що вибрав мене над твого батька та над увесь дiм
його, i наказав менi бути володарем над Господнiм народом, над Iзраїлем, буду веселитися перед
Господнiм лицем! I коли я буду погорджений ще бiльш вiд того, i буду низький у своїх очах, то при 22

невiльницях, що ти говорила, i при них я буду шанований! I в Мелхоли, Саулової дочки, по цьому 23

не було їй дитини аж до дня смерти її.
I сталося, коли цар осiв у своєму домi, а Господь дав йому вiдпочинути вiд усiх ворогiв його 7

навколо, то цар сказав до пророка Натана: Подивися, я сиджу в кедровому домi, а Божий ковчег 2

знаходиться пiд завiсою! I сказав Натан до царя: Усе, що в серцi твоїм, iди й зроби, бо Господь з 3

тобою. I сталося тiєї ночi, i було Господнє слово до Натана, кажучи: Iди й скажеш до раба Мого, 4, 5

до Давида: Так сказав Господь: Чи ти збудуєш Менi дiм на Моє пробування? Бо Я не пробував 6

у домi вiд дня виведення Мого Iзраїлевих синiв з Єгипту й аж до цього дня, але ходив у наметi
та в шатрi. Скрiзь, де ходив Я помiж Iзраїлевими синами, чи промовив Я хоч слово з яким iз 7

Iзраїлевих племен, якому наказав Я пасти народа Мого, Iзраїля, говорячи: Чому не збудували ви
Менi кедрового дому? А тепер так скажеш Моєму рабовi Давидовi: Так сказав Господь Саваот: 8

Я взяв тебе з пасовиська, як ходив ти за отарою, щоб ти став володарем над народом Моїм, над
Iзраїлем. I був Я з тобою в усьому, де ти ходив, i вигубив Я всiх ворогiв твоїх з-перед тебе, i зробив 9

тобi велике iм’я, як iм’я великих на землi. I встановив Я мiсце для народу Мого, для Iзраїля, i вiн 10

пробуватиме на своєму мiсцi, i не буде вже непокоєний, i кривдники не будуть бiльше гнобити його,
як перед тим. А вiд того дня, як Я настановив суддiв над народом Моїм, Iзраїлем, то Я дав тобi мир 11

вiд усiх ворогiв твоїх. I Господь об’являє тобi, що Господь побудує тобi дiм. Коли виповняться твої 12

днi, i ти ляжеш iз своїми батьками, то Я поставлю по тобi насiння твоє, що вийде з утроби твоєї, i
змiцню його царство. Вiн збудує дiм для Ймення Мого, а Я змiцню престола його царства навiки. 13

Я буду йому за Батька, а вiн буде Менi за сина. Коли вiн скривить дорогу свою, то Я покараю 14

його людською палицею та поразами людських синiв. Та милiсть Моя не вiдхилиться вiд нього, як 15

вiдхилив Я її вiд Саула, якого Я вiдкинув перед Тобою. I буде певним твiй дiм та царство твоє аж 16

навiки перед тобою. Престол твiй буде мiцно стояти аж навiки! Як усi цi слова, як усе це видiння, 17

так говорив Натан до Давида. Тодi прийшов цар Давид, i сiв перед Господнiм лицем та й сказав: 18

Хто я, Господи Боже, i що мiй дiм, що Ти привiв мене аж сюди? Та й це ще було мале в очах Твоїх, 19

Господи Боже, i Ти говорив також про Свого раба в будуччинi. А це за законом людським, Господи
Боже! I що ще бiльше говоритиме Давид Тобi? Та Ти знаєш Свого раба, Господи Боже! Ради 20, 21

слова Свого та за серцем Своїм Ти зробив усю цю величнiсть, звiщаючи це Своєму рабовi. Тому Ти 22

великий, Господи Боже, бо немає такого, як Ти, i немає Бога, окрiм Тебе, згiдно з усiм, що ми чули
своїми ушима. А який є ще один люд на землi, як Твiй народ, Iзраїль, щоб Бог приходив викупити 23

його Собi за народ, i щоб установити йому Своє Ймення, i щоб учинити вам цю величнiсть, та
страшнi речi для Свого Краю ради народу Свого, якого викупив Собi з Єгипту, вiд людей та вiд
богiв його? I Ти змiцнив Собi народ Свiй, Iзраїля, Собi за народ аж навiки, i Ти, Господи, став для 24

них за Бога. А тепер, Господи Боже, затверди аж навiки те слово, що Ти говорив про Свого раба 25

та про дiм його, i вчини, як Ти говорив! Нехай буде великим Iм’я Твоє аж навiки, щоб говорити: 26

Господь Саваот Бог над Iзраїлем! А дiм Твого раба Давида буде мiцно стояти перед лицем Твоїм!
Бо Ти, Господи Саваоте, Боже Iзраїлiв, об’явив Своєму рабовi, говорячи: Збудую тобi дiм, тому раб 27

Твiй здобувся на вiдвагу помолитися до Тебе цiєю молитвою! А тепер, Господи Боже, Ти Той Бог, 28

а слова Твої будуть правдою, i Ти говорив Своєму рабовi це добро. А тепер зволь поблагословити 29

дiм Свого раба, щоб був навiки перед лицем Твоїм, бо Ти, Господи Боже, говорив це, i вiд Твого
благословення буде поблагословлений навiки дiм раба Твого!

I сталося по тому, i побив Давид филистимлян, i поконав їх. I взяв Давид керму влади з руки 8
филистимлян. I побив вiн Моава, i перемiряв їх шнуром, поклав їх на землю, i вiдмiряв два шну- 2
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ри на побиття, а повен шнур на позоставлення при життi. I стали моавитяни Давидовими рабами,
якi приносили йому данину. I побив Давид Гадад’езера, сина Рехова, царя Цови, коли той iшов3

був вiдновити владу свою при рiчцi Ефратi. I здобув Давид вiд нього тисячу й сiм сотень їздцiв та4

двадцять тисяч чоловiка пiшого. А коням усiх тих колесниць Давид попiдрiзував жили, i позоста-
вив iз того сто колесниць. I прийшов Арам дамаський, щоб допомогти Гадад’езеровi, царевi Цови,5

та Давид побив в Арамi двадцять i двi тисячi чоловiка. I настановив Давид залоги в дамаському6

Арамi, i став Арам для Давида за рабiв, що приносили данину йому, а Господь допомагав Давидовi
в усьому, де вiн ходив. I забрав Давид золотi щити, що були в рабiв Гадад’езера, i принiс їх до Єру-7

салиму. А з Бетаху та з Беротаю, мiст Гадад’езерових, цар Давид узяв дуже багато мiдi. А коли8, 9

почув Тоi, цар Хамоту, що Давид побив усе вiйсько Гадад’езера, то Тоi послав свого сина Йора-10

ма до царя Давида, щоб повiтати його, та щоб поблагословити його за те, що вiн завжди воював з
Гадад’езером та побив його, бо Тоi воював проти Гадад’езера. А в руцi його були речi золотi, i речi
срiбнi, i речi мiдянi. Також їх присвятив цар Давид Господевi разом зо срiблом та золотом, що вiн11

присвятив був iз забраного в усiх народiв, яких вiн здобув: з Араму, i з Моаву, i з синiв Аммона, i з12

филистимлян, i з Амалика, i зо здобичi Гадад’езера, сина Рехова, царя Цови. I здобув Давид собi13

iм’я, коли вiн вернувся з побиття вiсiмнадцяти тисяч Араму в Беге-Мелах. I вiн поставив залоги в14

Едомi, в усьому Едомi поставив залоги. I став увесь Едом за рабiв для Давида. I допомагав Господь
Давидовi в усьому, де вiн ходив. I царював Давид над усiм Iзраїлем, i чинив Давид суд та справе-15

дливiсть для всього народу свого. А Йоав, син Церуї, був над вiйськом, а Йосафат, син Ахiлудiв,16

був канцлером. А Садок, син Ахiтува, та Ахiмелех, син Евiятара, були священики, Серая був пи-17

сарем. А Беная, син Єгояди, був над Керетянином та над Пелетянином. А Давидовi сини були18

начальниками царського двору.
I сказав Давид: Чи є ще хто, хто позостався з Саулового дому? Я зроблю йому ласку ради Йо-9

натана. А при Сауловiм домi був раб, а iм’я йому Цiва. I покликали його до Давида, а цар сказав2

йому: Чи ти Цiва? А той вiдказав: Раб твiй! I сказав цар: Чи нема вже кого з Саулового дому, щоб3

я зробив йому Божу ласку? I сказав Цiва до царя: Є ще син Йонатанiв, кривий на ноги. I сказав4

йому цар: Де вiн? А Цiва вiдказав царевi: Ось вiн у домi Махiра, Аммiїлового сина, в Ло-Деварi.
I цар Давид послав, i взяв його з дому Махiра, Аммiїлового сина, iз Ло-Девару. I прийшов Ме-5, 6

фiвошет, син Йонатана, Саулового сина, до Давида, i впав на обличчя своє й поклонився. I Давид
сказав: Мефiвошете! А той вiдказав: Ось твiй раб! I сказав йому Давид: Не бiйся, бо справдi зро-7

блю тобi ласку ради батька твого Йонатана, i зверну тобi все поле твого батька Саула. А ти будеш
завжди їсти хлiб при моєму столi. А той уклонився й сказав: Що твiй раб, що ти звернувся до та-8

кого мертвого пса, як я? А цар кликнув до Цiви, Саулового слуги, i до нього сказав: Усе, що було9

Саулове та всього його дому, я дав синовi твого пана. I будеш працювати йому на землi ти й сини10

твої та раби твої. I будеш приносити з урожаю, i буде хлiб для сина твого пана, i вiн буде його їсти. А
Мефiвошет, син пана твого, буде завжди їсти хлiб при моєму столi. А Цiва мав п’ятнадцять синiв та
двадцять рабiв. I сказав Цiва до царя: Усе, як накаже мiй пан цар своєму рабовi, так зробить твiй11

раб. А Мефiвошет сказав цар буде їсти при моєму столi, як один iз царських синiв. А Мефiвошет12

мав малого сина, а iм’я йому Мiха. I всi, хто мешкав у домi Цiви, були раби для Мефiвошета. А13

Мефiвошет сидiв в Єрусалимi, бо вiн завжди їв при царському столi. I вiн був кривий на обидвi свої
ноги.

I сталося по тому, i помер цар аммонiтський, а замiсть нього зацарював син його Ганун. I ска-10, 2

зав Давид: Зроблю я ласку Гануновi, Нахашевому синовi, як батько його зробив був ласку менi. I
послав Давид, щоб його порадувати, щодо батька його, через своїх рабiв. I прибули Давидовi раби
до аммонiтського краю. А аммонiтськi князi сказали до пана свого Гануна: Чи Давид шанує ба-3

тька твого в очах твоїх тим, що послав тобi потiшителiв? Чи ж Давид послав до тебе своїх слуг не
на те, щоб оглянули мiсто та щоб його вивiдати, а потiм знищити його? I взяв Ганун Давидових4

слуг, та й оголив половину їхньої бороди, та обрiзав їхню одежу на половину, аж до сидiння їх, та й
вiдпустив їх. I донесли про це Давидовi, а вiн послав назустрiч їм, бо тi мужi були дуже осоромле-5

нi. I цар їм сказав: Сидiть в Єрихонi, аж поки вiдросте вам борода, потiм повернетесь. I побачили6

аммонiтяни, що вони зненавидженi в Давида. I аммонiтяни послали й найняли Арам-Бет-Рехову й
Арам-Цови, двадцять тисяч пiхотинцiв, та царя Маахи, тисячу чоловiка, i тов’ян дванадцять тисяч
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чоловiка. А коли Давид прочув про це, то послав Йоава та все лицарське вiйсько. I повиходили 7, 8

аммонiтяни, i встановилися до бою при входi до брами. А Арам-Цова, i Рехов, i Тов’янин, i Мааха,
вони самi були на полi. I побачив Йоав, що бойовий фронт звернений на нього спереду та позаду, 9

то вибрав Iзраїлевих вибраних, та й установив їх навпроти Арама. А решту народу дав пiд руку 10

свого брата Авшая, i встановив навпроти аммонiтян, i сказав: Якщо Арам буде сильнiший вiд ме- 11

не, то будеш менi на помiч, а якщо аммонiтяни будуть сильнiшi вiд тебе, то я пiду допомагати тобi.
Будь мужнiй, i станьмо мiцно за народ наш та за мiста нашого Бога, а Господь нехай зробить, що 12

добре в очах Його! А коли Йоав та народ, що був iз ним, пiдiйшли на бiй з Арамом, то тi повтiкали 13

перед ним. А аммонiтяни побачили, що втiк Арам, то й вони повтiкали перед Авiшаєм, i ввiйшли 14

до мiста. I вернувся Йоав вiд аммонiтян i ввiйшов до Єрусалиму. А коли побачив Арам, що вiн по- 15

битий Iзраїлем, то вони позбиралися разом. I послав Гадад’езер, i вивiв Арама, що з другого боку 16

Рiчки, i ввiйшли вони до Геламу. А Шовах, провiдник Гадад’езерового вiйська, був перед ними. I 17

було донесено Давидовi, i вiн зiбрав усього Iзраїля, i перейшов Йордан, та прийшов до Геламу. А
Арам установився навпроти Давида, i воював iз ним. I побiг Арам перед Iзраїлем, а Давид повби- 18

вав з Араму сiм сотень колесниць та сорок тисяч верхiвцiв. I вбив вiн Шоваха, зверхника вiйська
його, i той там помер. А коли всi царi, пiдлеглi Гадад’езера, побачили, що вони побитi Iзраїлем, то 19

замирилися з Iзраїлем, i служили йому. I Арам уже боявся допомагати аммонiтянам.
I сталося по року, у час виходу царiв на вiйну, то послав Давид Йоава й своїх слуг iз ним, та 11

всього Iзраїля, i вони вигубили аммонiтян й облягли Раббу. А Давид сидiв в Єрусалимi. I стало- 2

ся надвечiр, i встав Давид iз ложа свого, i проходжувався на даху царського дому. I побачив вiн
iз даху жiнку, що купалася. А та жiнка була дуже вродлива. I послав Давид, i запитався про ту 3

жiнку. А посланий сказав: Таж то Вiрсавiя, Елiямова дочка, жiнка хiттеянина Урiї! I послав Давид 4

посланцiв, i взяв її. I вона прийшла до нього, i вiн поклався з нею. А вона очистилася з нечисто-
сти своєї, i вернулася до свого дому. I завагiтнiла та жiнка. I послала вона, i донесла Давидовi й 5

сказала: Я завагiтнiла! А Давид послав до Йоава: Пошли менi хiттеянина Урiю. I Йоав послав 6

Урiю до Давида. I прийшов Урiя до нього, а Давид запитався про стан Йоава, i про стан народу, 7

i про стан вiйни. I сказав Давид до Урiї: Iди до свого дому та обмий свої ноги. I вийшов Урiя з 8

царського дому, а за ним понесли гостинця царського. Та Урiя спав при входi до царського дому з 9

усiма слугами пана свого, а до свого дому не пiшов. I донесли Давидовi, говорячи: Урiя не пiшов 10

до дому свого. I сказав Давид до Урiї: Чи ж не з дороги ти приходиш? Чому ти не пiшов до свого
дому? I сказав Урiя до Давида: Ковчег i Iзраїль та Юда сидять у шатрах, а пан мiй Йоав та раби 11

мого пана таборують на голому полi. А я пiду до свого дому, щоб їсти й пити та лежати зо своєю
жiнкою? Клянуся життям твоїм та життям душi твоєї, що не зроблю я такої речi! I сказав Давид 12

до Урiї: Позостанься тут i сьогоднi, а взавтра я вiдпущу тебе. I позоставався Урiя в Єрусалимi того
дня та дня другого. I покликав його Давид, i той їв та пив перед ним, а вiн пiдпоїв його. I вийшов 13

вiн увечорi, щоб покластися на ложi своїм разом зо слугами пана свого, а до дому свого не пiшов.
I сталося ранком, i написав Давид листа до Йоава, i послав через Урiю. А в листi тому вiн написав 14, 15

так: Поставте Урiю напередi найтяжчого бою, i вiдступiте вiд нього, щоб вiн був ударений, i помер.
I сталося, коли Йоав обложував мiсто, то поставив Урiю на те мiсце, про яке знав, що там хоробрi 16

мужi. I вийшли люди того мiста, i воювали з Йоавом, i впали дехто з народу, iз Давидових слуг, 17

i повмирали, також хiттеянин Урiя. I послав Йоав, i донiс Давидовi про всi справи того бою. I 18, 19

наказав вiн пословi, говорячи: Як покiнчиш ти оповiдати царевi про всi справи того бою, i буде, 20

якщо ти розгнiваєш царя, i вiн скаже тобi: Чого ви так близько пiдiйшли до мiста воювати? Чи ви
не знали, що будуть кидати на вас з-над муру? Хто забив був Авiмелеха, Єруббешетового сина? 21

Чи не жiнка кинула на нього горiшнього каменя вiд жорен з муру, i вiн помер у Тевецi? Чого ви
близько пiдiйшли до муру? То ти скажеш: Помер також хiттеянин Урiя. I пiшов посол i прийшов, 22

i донiс Давидовi все, що послав був Йоав. I сказав посол Давидовi: Вони стали сильнiшi за нас, 23

i вийшли проти нас на поле, та ми були переможцями над ними аж до входу в браму. А стрiльцi 24

стрiляли на твоїх рабiв з муру, i померли дехто з царевих рабiв, а також помер твiй раб хiттеянин
Урiя. I сказав Давид до посла: Так скажеш до Йоава: Нехай не буде злою в очах твоїх ця рiч, бо 25

меч пожирає то цього, то того. Пiдсиль вiйну свою проти мiста, та й розвали його! I пiдбадьор йо-
го, Йоава! I прочула Урiєва жiнка, що помер її чоловiк Урiя, i голосила за своїм чоловiком. А як 26, 27
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минула жалоба, то Давид послав, i забрав її до свого дому, i вона стала йому за жiнку, i породила
йому сина. Та в Господнiх очах була злою та рiч, що оце зробив був Давид.

I послав Господь Натана до Давида, а вiн прийшов до нього та й сказав йому: Два чоловiки були12
в одному мiстi, один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрiбної та2

худоби великої. А вбогий нiчого не мав, окрiм однiєї малої овечки, яку вiн набув та утримував при3

життi. I росла вона з ним та з синами його разом, iз кавалка хлiба його їла й з Келiха його пила,
та на лонi його лежала, i була йому як дочка. I прийшов до багатого чоловiка подорожнiй, та той4

жалував узяти з худоби своєї дрiбної чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подоро-
жнього, що до нього прийшов, i вiн узяв овечку того вбогого чоловiка, i спорядив її для чоловiка,
що до нього прийшов... I сильно запалав Давидiв гнiв на того чоловiка, i вiн сказав до Натана: Як5

живий Господь, вартий смерти той чоловiк, що чинить таке. А овечку вiн оплатить чотирикротно,6

за те, що зробив таку рiч, i за те, що не змилосердився. I сказав Натан до Давида: Ти той чоловiк!7

Так сказав Господь, Бог Iзраїлiв: Я помазав тебе над Iзраїлем, i Я спас тебе з Саулової руки. I дав8

тобi дiм твого пана, та жiнок пана твого на лоно твоє, i дав тобi дiм Iзраїля та Юди, а якщо цього
мало, то додам тобi ще цього та того. I чому ти зневажив Господнє слово, i вчинив це зло в очах9

Його? Хiттеянина Урiю вбив ти мечем, а його дружину взяв собi за жiнку. А його вбив мечем Ам-
монових синiв. А тепер не вiдступить меч вiд твого дому аж навiки за те, що зневажив ти Мене, i10

взяв дружину хiттеяника Урiї, щоб була тобi за жiнку. Так сказав Господь: Ось Я наведу на тебе11

зло з твого дому, i заберу жiнок твоїх на очах твоїх, i дам ближньому твоєму, а вiн покладеться з
жiнками твоїми при свiтлi цього сонця. Хоч ти вчинив потаємно, а Я зроблю цю рiч перед усiм12

Iзраїлем та перед сонцем. I сказав Давид до Натана: Згрiшив я перед Господом! А Натан сказав13

до Давида: I Господь зняв твiй грiх, не помреш! Та що ти спонукав зневаження Господа цiєю рiччю,14

то син твiй, народжений тобi, конче помре. I пiшов Натан до свого дому, а Господь уразив дитя,15

що Давидовi породила Урiєва жiнка, i воно захворiло. А Давид молив Бога за дитинку, i постив16

Давид, i входив до кiмнати, i ночував, поклавшись на землю. I прийшли старшi його дому до нього,17

щоб пiдняти його з землi, та вiн не хотiв, i не пiдкрiпився з ними хлiбом. I сталося сьомого дня, i18

померло те дитя, а Давидовi слуги боялися донести йому, що померло те дитя, бо казали: Ось як
була та дитина живою, говорили ми до нього, та не слухав вiн нашого голосу; а як ми скажемо до
нього: Померло це дитя, то ще вчинить щось лихе. А Давид побачив, що слуги його шепочуться19

помiж собою, i зрозумiв Давид, що померло те дитя. I сказав Давид до своїх слуг: Чи не померло
те дитя? А тi вiдказали: Померло. I звiвся Давид iз землi, i помився, i намастився, i змiнив свою20

одежу, i ввiйшов до Господнього дому та й поклонився. Потому ввiйшов до свого дому, i захотiв
їсти, i поклали йому хлiба, i вiн їв. I сказали йому слуги його: Що це за рiч, яку ти вчинив? Коли те21

дитя жило, ти постив та плакав; а як померло те дитя, ти встав та й їв хлiб? А вiн вiдказав: Коли22

те дитя ще жило, я постив та плакав, бо казав: Хто знає, може Господь учинить менi милiсть, i буде
жити дитя те? А тепер, померло воно. Нащо то я б постив? Чи зможу ще повернути його? Я пiду23

до нього, а воно не вернеться до мене... I потiшив Давид жiнку свою Вiрсавiю, i прийшов до неї, i24

лiг iз нею. I вона вродила сина, а вiн назвав iм’я йому: Соломон. I Господь полюбив його, i послав25

пророка Натана, i той назвав iм’я йому: Єдiд’я, ради Господа. А Йоав воював з Раббою аммонiтян,26

i здобув царське мiсто. I послав Йоав послiв до Давида, i сказав: Воював я з Раббою, i здобув я27

мiсто води. А тепер збери решту народу, i таборуй бiля мiста, та здобудь його, щоб не здобув те28

мiсто я, i щоб не було воно назване моїм iм’ям. I зiбрав Давид увесь народ, i пiшов до Рабби, i29

воював iз нею, та й здобув її. I взяв вiн корону з голови їхнього царя, а вага її талант золота, та30

дорогий камiнь, i Давид поклав її на свою голову. I вiн винiс дуже багато здобичi з того мiста. А31

народ, що був у ньому, вiн повиводив, i поклав їх пiд пилку, i пiд залiзнi долота та пiд залiзнi сокири,
i позаганяв їх до цегельняної печi. I так робив вiн усiм аммонiтським мiстам. I вернувся Давид та
ввесь народ до Єрусалиму.

I сталося по тому, мав Авесалом, син Давидiв, уродливу сестру, а iм’я їй Тамара. I покохав її Ам-13
нон, син Давидiв. I вболiвав Амнон так, що вiн аж захворiв через свою сестру Тамару, бо вона була2

дiвчина, i Амноновi здавалося трудно щось їй зробити. А Амнон мав товариша, а iм’я йому Йона-3

дав, син Шiм’ї, Давидового брата. I Йонадав був чоловiк дуже хитрий. I вiн сказав йому: Чого ти,4

царевичу, такий марний щоранку? Чи ж не розповiси менi? I сказав йому Амнон: Я кохаю Тамару,
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сестру брата свого Авесалома. I сказав йому Йонадав: Ляж на ложi своєму, i вдавай хворого. А 5

коли прийде твiй батько, щоб побачити тебе, то скажи йому: Нехай прийде сестра моя Тамара, i
нехай пiдкрiпить мене хлiбом, i нехай зробить на моїх очах ту їжу, щоб я бачив та їв iз руки її. I 6

поклався Амнон, i вдавав хворого, а цар прийшов побачити його. I сказав Амнон до царя: Нехай
прийде сестра моя Тамара, i нехай спече на моїх очах два млинцi, i я попоїм з її руки. I послав Да- 7

вид до Тамари, до дому, говорячи: Iди до дому твого брата Амнона, i приготов йому їжу. I прийшла 8

Тамара до дому свого брата Амнона, а вiн лежить. I взяла вона тiста, i замiсила, i приготовила на
очах його, та й спекла млинцi. I взяла вона сковорiдку, i виложила перед ним, та вiн вiдмовився 9

їсти. I сказав Амнон: Випровадь вiд мене всiх людей. I повиходили вiд нього всi люди. I сказав 10

Амнон: Принеси їжу до кiмнати, i я з’їм iз твоєї руки. I взяла Тамара млинцi, що приготовила, та
й принесла своєму братовi Амноновi до кiмнати. I вона принесла до нього, щоб їв, а вiн схопив 11

її, та й сказав до неї: Ходи, ляж зо мною, моя сестро!... А вона йому вiдказала: Нi, брате мiй, не 12

безчесть мене, бо не робиться так в Iзраїлi! Не роби цiєї гидоти. I куди я понесу свою ганьбу? А 13

ти станеш, як один iз мерзотникiв в Iзраїлi. Ти переговори з царем, i вiн не вiдмовить вiддати мене
тобi... Та вiн не хотiв слухати її голосу. I був вiн сильнiший вiд неї, i збезчестив її, i лежав iз нею... 14

I по цьому дуже зненавидiв її Амнон великою ненавистю, бо ця ненависть, якою вiн зненавидiв її, 15

була бiльша вiд любови, якою любив її. I сказав до неї Амнон: Уставай, iди собi... А вона вiдказав 16

йому: Через це велике зло, по тому, що зробив ти зо мною, хочеш ще вигнати мене? Та вiн не хотiв
її слухати. I покликав вiн юнака свого, слугу свого, та й сказав: Виженiть оцю вiд мене геть, i зам- 17

кни за нею дверi... А на нiй була квiтчаста тунiка, бо так завжди вбиралися царськi дочки, панни. I 18

його слуга випровадив її назовнi, i замкнув за нею дверi. А Тамара посипала попелом свою голову, 19

а квiтчасту тунiку, що була на нiй, роздерла, i поклала руку свою на голову свою, i все ходила та
голосила... I сказав до неї брат її Авесалом: Чи брат твiй Амнон був iз тобою? А тепер, сестро моя, 20

мовчи, брат же твiй вiн! Не бери цiєї речi до серця свого... I осiла Тамара, знiвечена, у домi брата
свого Авесалома. А цар Давид почув про це все, i сильно розгнiвався! I не говорив Авесалом з 21, 22

Амноном нi про добре, нi про зле, бо Авесалом зненавидiв Амнона за те, що той збезчестив сестру
його Тамару. I сталося по двох роках, i мав Авесалом стриження овець у Баал-Хацорi, що при 23

Єфремi, i Авесалом закликав усiх царських синiв. I прийшов Авесалом до царя та й сказав: Ось у 24

раба твого стриження, нехай пiде цар та раби його з твоїм рабом. I сказав цар до Авесалома: Нi, 25

сину мiй, не пiдемо ж ми всi, щоб не бути тобi на тяготу. I той сильно просив його, та вiн не хотiв
пiти, але поблагословив його. I сказав Авесалом: А як нi, нехай пiде з нами брат мiй Амнон! I ска- 26

зав йому цар: Чого вiд пiде з тобою? Та Авесалом сильно просив його, i вiн послав з ним Амнона 27

та всiх царських синiв. А Авесалом загадав юнакам своїм, говорячи: Дивiться, як Амнон звеселiє 28

на серцi вiд вина, то скажу вам: Ударте Амнона! i ви вб’єте його. Не бiйтеся, чи ж не я загадав вам?
Будьте мiцнi та вiдважнi!... I зробили Авесаломовi юнаки Амноновi, як загадав був Авесалом. А 29

царськi сини повставали, i сiли верхи кожен на мула свого, та й повтiкали. I сталося, були вони ще 30

в дорозi, а вiстка прийшла до Давида така: Авесалом повбивав усiх царських синiв, i не позоста-
лося з них нi одного... I цар устав, i роздер шати свої, та й упав на землю, i всi слуги його стояли 31

при ньому з роздертими шатами. I вiдповiв Йонадав, син Шiм’ї, Давидового брата, та й сказав: 32

Нехай не каже мiй пан: Усiх юнакiв, царських синiв, повбивали, бо помер тiльки сам Амнон. Бо на
наказ Авесалома це було вирiшене вiд дня, як той збезчестив сестру його Тамару. А тепер нехай 33

мiй пан цар не кладе на своє серце такого, говорячи: Усi царськi сини повмирали, бо помер тiльки
сам Амнон. I Авесалом утiк. А юнак вартiвник звiв свої очi й побачив, аж ось численний народ 34

iде дорогою, що була за ним, вiд боку гори. I сказав Йонадав до царя: Ось прийшли царськi сини, 35

як слово раба твого, так сталося. I сталося, як скiнчив вiн говорити, аж ось поприходили царськi 36

сини, i пiднесли свiй голос та й плакали. А також цар та всi слуги його плакали вельми ревним
плачем... А Авесалом утiк, i пiшов до Талмая, Аммiхурового сина, царя гешурського. А Давид був 37

у жалобi за сином своїм усi тi днi. А Авесалом утiк, i пiшов до Гешуру, i пробув там три роки. I 38, 39

перестав цар Давид гнiватися на Авесалома, бо вiн був зчасом потiшений за Амнона, що помер.
А Йоав, син Церуї, пiзнав, що цареве серце прихилилося до Авесалома. I послав Йоав до Те- 14, 2

кої, i взяв звiдти мудру жiнку, та й сказав до неї: Удавай жалобу, i вберись у жалобнi шати, i не
намащуйся оливою, i будеш, як та жiнка, що багато днiв у жалобi за померлим. I прийдеш ти до 3
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царя, та й скажеш до нього таке то слово. I Йоав поклав цi слова в її уста. I говорила та текоїтянка4

до царя, i впала на обличчя своє на землю, i вклонилася та й сказала: Поможи, царю! I сказав до5

неї цар: Що тобi? А та вiдказала: Та я жiнка вдова, а чоловiк мiй помер. А в невiльницi твоєї двоє6

синiв. I посварилися вони обидва в полi, а рятiвника мiж ними не було, i вдарив один одного, та й
убив його. А ось увесь рiд устав на невiльницю твою та й кажуть: Видай убiйника свого брата, i7

ми вб’ємо його за душу його брата, якого вiн убив, i вигубимо також спадкоємця. I погасять вони
останню iскру мою, яка позосталася, щоб не лишити моєму чоловiковi анi ймення, анi нащадкiв
на поверхнi землi... I сказав цар до тiєї жiнки: Iди до свого дому, а я накажу про тебе. I сказала8, 9

та текоїтянка до царя: На мене, пане мiй царю, той грiх, та на дiм мого батька, а цар та трон його
невиннi. I сказав цар: Того, хто буде говорити на тебе, приведеш його до мене, i вiн бiльш уже не10

займе тебе. Та вона вiдказала: Нехай згадає цар Господа, Бога свого, щоб не помножити на згубу11

месника за кров та щоб вони не погубили мого сина. А вiн вiдказав: Як живий Господь, не впаде
на землю й волосина сина твого! I сказала та жiнка: Нехай но невiльниця твоя скаже слово до12

свого пана царя! А вiн вiдказав: Говори! I сказала та жiнка: А чому ти так думаєш проти Божого13

народу? Бо цар, коли сказав таке слово, сам себе обвинуватив, бо цар не вертає свого вигнанця.
Бо ми конче помремо, i ми як та вода, вилита на землю, що її не зiбрати. Та Бог не знищить душi, i14

Вiн задумав не вiдвернути вiд Себе вiдiгнаного. I оце тепер прийшла я сказати пановi моєму царевi15

оцю справу, бо той народ настрашив мене. I сказала твоя невiльниця: Нехай скажу я царевi, може
виконає цар слово своєї невiльницi. Бо цар вислухає, щоб урятувати свою невiльницю з руки того16

чоловiка, що хоче вигубити мене та мого сина разом iз Божого спадку. I сказала твоя невiльниця:17

Нехай станеться слово мого пана царя на втiху менi, бо мiй пан цар як Ангол Божий, i розумiє до-
бре та зле. А Господь, Бог твiй, буде з тобою! А цар вiдповiв та й сказав до тiєї жiнки: Не заховай18

передо мною нiчого, про що я спитаю тебе. I сказала та жiнка: Нехай же говорить пан мiй цар! I19

цар сказав: Чи не Йоавова рука з тобою в усьому цьому? I вiдповiла та жiнка та й сказала: Як жива
душа моя, пане мiй царю, не можна вiдхилитися анi праворуч, анi лiворуч вiд усього, що говорив
мiй пан цар, бо твiй раб Йоав вiн наказав менi це, i вiн уклав в уста твоєї невiльницi всi цi слова.
Щоб змiнити вигляд тiєї справи, раб твiй Йоав зробив оцю рiч. А пан мiй мудрий, як мудрий Божий20

Ангол, щоб знати про все, що на землi. I сказав цар до Йоава: Ось зробив ти цю рiч, тож пiди,21

поверни того юнака, Авесалома! I впав Йоав на обличчя своє на землю, i поклонився, та й побла-22

гословив царя. I сказав Йоав: Сьогоднi раб твiй пiзнав, що знайшов ласку в очах твоїх, пане мiй
царю, бо цар виконав прохання свого раба. I встав Йоав i пiшов до Гешуру, i привiв Авесалома23

до Єрусалиму. А цар сказав: Нехай вiн вернеться до свого дому, але обличчя мого не побачить. I24

вернувся Авесалом до дому свого, та царського обличчя не бачив. А такого вродливого мужа, як25

Авесалом, не було в усьому Iзраїлi, щоб був так дуже хвалений, вiд стопи ноги його й аж до верху
голови його не було в ньому вади. А коли вiн голив свою голову, а голив вiн щороку, бо тяжке було26

волосся на ньому, тому голив його то важив волосся голови своєї на двiстi шеклiв царської ваги.
I народилися Авесаломовi троє синiв та одна дочка, а iм’я їй Тамара. Вона була жiнка вродлива27

з вигляду. I сидiв Авесалом в Єрусалимi два роки часу, а царського обличчя не бачив. I послав28, 29

Авесалом до Йоава, щоб послати його до царя, та вiн не хотiв прийти до нього. I послав вiн iще
другий раз, та той не хотiв прийти. I сказав вiн до своїх слуг: Погляньте на Йоавову дiлянку поля,30

що поруч мого, а в нього там ячмiнь, iдiть i пiдпалiть його огнем. I Авесаломовi слуги пiдпалили
ту дiлянку поля огнем. Тодi Йоав устав i прийшов до Авесалома до дому, та й сказав йому: Нащо31

слуги твої пiдпалили огнем ту мою дiлянку поля? I сказав Авесалом до Йоава: Я ж посилав до32

тебе, говорячи: Прийди сюди, i нехай я пошлю тебе до царя сказати: Чого я прийшов iз Гешуру?
Добре було б менi ще лишатися там. А тепер нехай я побачу царське обличчя, а якщо є на менi грiх,
то нехай уб’є мене... I прийшов Йоав до царя, i розповiв йому те. I покликав вiн Авесалома, а той33

прийшов до царя та й поклонився йому обличчям своїм до землi. А цар поцiлував Авесалома...
I сталося по тому, i завiв собi Авесалом повоза та конi, та п’ятдесят чоловiка, що бiгали перед15

ним. I вставав Авесалом рано, та й ставав при дорозi до брами. I, бувало, кожного чоловiка, що2

мав суперечку та йшов до царя на суд, то Авесалом кликав його та й питав: З якого ти мiста? I той
говорив: З одного з Iзраїлевих племен твiй раб. I говорив до нього Авесалом: Дивися, слова твої3

добрi та слушнi, та в царя нема кому тебе вислухати. I говорив Авесалом: Коли б мене настановле-4
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но суддею в Краю, то до мене приходив би кожен чоловiк, що мав би суперечку чи судову справу, а
я виправдував би його. I, бувало, коли хто пiдходив поклонитися йому, то вiн простягав свою руку, 5

i хапав його та цiлував його. I робив Авесалом, як ось це, усьому Iзраїлевi, хто приходив на суд до 6

царя. I крав Авесалом серця Iзраїлевих людей! I сталося в кiнцi сорока лiт, i сказав Авесалом до 7

царя: Пiду я та виповню обiтницю мою, що я обiцяв був Господевi в Хевронi. Бо раб твiй, коли осiв 8

був у Гешурi в Арамi, склав обiтницю, говорячи: Якщо Господь справдi поверне мене до Єрусали-
му, то я буду служити Господевi. I сказав йому цар: Iди з миром! I той устав та й пiшов до Хеврону. 9

I порозсилав Авесалом вивiдувачiв по всiх Iзраїлевих племенах, говорячи: Коли ви почуєте сурм- 10

лення сурми, то скажете: Зацарював Авесалом у Хевронi! А з Авесаломом пiшли двiстi чоловiка з 11

Єрусалиму, що були покликанi; а йшли вони в простотi своїй, i нiчого не знали. I послав Авесалом 12

покликати гiлонянина Ахiтофела, Давидового дорадника, з його мiста з Гiло, як вiн мав приносити
жертви. I був то сильний бунт, i народ все змножувався з Авесаломом. I прийшов вiсник до Да- 13

вида, говорячи: Серце iзраїльтян стало за Авесаломом. I сказав Давид до всiх своїх слуг, що були 14

з ним в Єрусалимi: Уставайте i втiкаймо, а то не зможемо втекти перед Авесаломом. Поспiшiть вi-
дiйти, щоб вiн не поспiшив i не догнав нас, i щоб не було нам вiд нього лиха, i не побив цього мiста
вiстрям меча. I сказали царевi царськi раби: Усе, що вибере наш пан цар, то при тому твої раби! I 15, 16

вийшов цар та ввесь його дiм пiшки, а цар позоставив десять жiнок наложниць, щоб стерегли дiм.
I вийшов цар та ввесь народ пiшки, i стали вони в Бет-Гамерхаку. А всi його слуги йшли перед 17, 18

ним, а також усi керетяни й усi пелетяни та всi гатяни, шiсть сотень чоловiка, що прийшли були
пiшки з Гату, iшли перед царем. А цар сказав до гатянина Iттая: Чого пiдеш i ти з нами? Вернися, 19

i сиди з тим царем, бо ти чужий та й вигнанець зо свого мiсця. Учора прийшов ти, а сьогоднi я мав 20

би турбувати тебе йти з нами? А я йду, куди пiду, куди доведеться. Вернися, i забери братiв своїх iз
собою. А Господь учинить тобi милiсть та правду! I вiдповiв Iттай до царя та й сказав: Як живий 21

Господь i живий мiй пан цар, тiльки в тому мiсцi, в якому буде мiй пан цар, чи то на смерть, чи то
на життя, то там буде твiй раб! I сказав Давид до Iттая: Iди й перейди! I перейшов гатянин Iттай та 22

всi його люди, та всi дiти, що були з ним. А ввесь той Край плакав ревним голосом, i ввесь народ 23

переходив. А цар переходив потiк Кедрон, i ввесь народ переходив дорогою до пустинi. А ось iшли 24

й Садок та всi Левити з ним, що несли ковчега Божого заповiту. I вони поставили Божого ковчега,
а Евiятар приносив цiлопалення, аж поки ввесь народ не вийшов iз мiста. I сказав цар до Садока: 25

Поверни Божого ковчега до мiста. Якщо я знайду милiсть у Господнiх очах, i Вiн поверне мене, то я
побачу Його та мешкання Його. А якщо Вiн скаже так: Не бажаю тебе, ось я: нехай зробить менi, 26

як добре в очах Його. I сказав цар до священика Садока: Чи ти бачиш це все? Вернися з миром 27

до мiста, а син твiй Ахiмаац та син Евiятарiв Йонатан, обидва вашi сини будуть iз вами. Глядiть, 28

я буду проволiкати в степах цiєї пустинi, аж поки не прийде вiд вас слово, щоб повiдомити мене. I 29

повернув Садок та Евiятар Божого ковчега до Єрусалиму, та й осiлися там. А Давид сходив узбiч- 30

чям на гору Оливну, та все плакав. А голова його була покрита, i вiн iшов босий. А ввесь народ, що
був iз ним, усi позакривали голову свою, i все йшли та плакали... А Давидовi донесли, говорячи: 31

Ахiтофел серед зрадникiв з Авесаломом. I Давид сказав: Господи, учини ж нерозумною Ахiтофело-
ву раду! I сталося, коли вийшов Давид на верхiв’я, де вклоняються Боговi, аж ось навпроти нього 32

аркеянин Хушай у роздертiй тунiцi, а порох на його головi. I сказав йому Давид: Якщо ти пiдеш зо 33

мною, то будеш менi тягарем. А якщо вернешся до мiста й скажеш Авесаломовi: Я буду раб твiй, 34

о царю! Я був вiддавна рабом батька твого, а тепер я твiй раб, то зламаєш менi Ахiтофелеву раду.
I чи ж не будуть там iз тобою священики Садок та Евiятар? I станеться, усяку рiч, яку ти почуєш 35

iз царевого дому, розповiси священикам Садоковi та Евiятаровi. Ось там iз ними двоє їхнiх синiв: 36

Ахiмаац у Садока та Йонатан у Евiятара i ви пошлете через них до мене кожне слово, яке почуєте.
I ввiйшов Хушай, Давидiв друг, до мiста. А Авесалом також увiйшов до Єрусалиму. 37

А коли Давид пройшов трохи з верхiв’я, аж ось Цiва, Мефiвошетiв слуга назустрiч йому, та пара 16
в’ючених ослiв, а на них двiстi хлiбiв, i сто в’язок родзинок, i сто лiтнiх плодiв, та бурдюк вина. I 2

сказав цар до Цiви: Що це тобi? А Цiва вiдказав: Цi осли для царського дому на їзду, а хлiб та
лiтнi плоди на їду юнакам, а вино на пиття змученому в пустинi. I сказав цар: А де син твого пана? 3

А Цiва вiдказав царевi: Он вiн сидить в Єрусалимi, бо сказав: Сьогоднi Iзраїлiв дiм поверне менi
царство мого батька. I сказав цар до Цiви: Ось тобi все, що в Мефiвошета. А Цiва вiдказав, укло- 4



16. 5–17. 18 II САМУЇЛОВА 210

нившись: Нехай я знайду ласку в очах твоїх, пане мiй царю. I прийшов цар Давид до Бахурiму,5

аж ось виходить iзвiдти чоловiк з роду Саулового дому, а iм’я йому Шiм’ї, син Герин. Вiн iшов i
все проклинав. I вiн кидав камiнням на Давида та на всiх рабiв царя Давида, хоч увесь народ та6

всi лицарi були на правицi його та на лiвицi його. I отак говорив Шiм’ї в прокльонi своїм: Iди, iди7

геть, кривавий переступнику та чоловiче негiдний! Господь обернув на тебе всю кров Саулового8

дому, що зацарював ти замiсть нього. I вiддав Господь царство в руку сина твого Авесалома, а ти
ось у своєму злi, бо ти кривавий переступник!... I сказав до царя Авiшай, син Церуї: Нащо про-9

клинає цей мертвий пес мого пана царя? Пiду я, i зiтну йому голову! А цар вiдказав: Що обходить10

це мене та вас, сини Церуїнi? Що вiн проклинає, то це Господь йому сказав: Прокляни Давида!
А хто скаже: Нащо ти так зробив? I сказав Давид до Авiшая та до всiх своїх слуг: Ось син мiй,11

що вийшов з утроби моєї, шукає моєї душi, а що вже говорити про цього венiяминiвця! Дайте йому
спокiй, i нехай проклинає, бо так наказав йому зробити Господь! Може зглянеться Господь над12

моєю бiдою, i поверне менi цього дня добром замiсть його прокляття... I йшов Давид та люди його13

дорогою, а Шiм’ї йшов узбiччям гори навпроти нього. I вiн iшов та все проклинав, i кидав камiнням
на нього, та порошив порохом. I прийшов цар та ввесь народ, що був iз ним, змученi, i вiдiдхнули14

там. А Авесалом та ввесь iзраїльський народ увiйшли до Єрусалиму, а з ними Ахiтофел. I стало-15, 16

ся, як прийшов аркеянин Хушай, Давидiв товариш, до Авесалома, то сказав Хушай до Авесалома:
Нехай живе цар, нехай живе цар! I сказав Авесалом до Хушая: Це така ласка твоя з приятелем17

твоїм? Чому не пiшов ти з своїм приятелем? I сказав Хушай до Авесалома: Нi, бо кого вибрав18

Господь та цей народ, та кожен Iзраїлiв муж, то я буду його, i з ним позостануся. А подруге, кому19

я буду служити? Чи ж не синовi його? Як служив я батьковi твоєму, так буду й тобi. I сказав Аве-20

салом до Ахiтофела: Дайте пораду, що маємо робити. I сказав Ахiтофел до Авесалома: Прийди21

до наложниць свого батька, яких вiн позоставив стерегти дiм. I коли почує ввесь Iзраїль, що став
ти зненавиджений у свого батька, то змiцняться руки всiм, хто з тобою. I розтягли Авесаломовi22

намета на даху, i Авесалом прийшов до наложниць батька свого на очах усього Iзраїля. А Ахiто-23

фелова порада, яку вiн радив тими днями, була така певна, як питати про Боже слово, така була
Ахiтофелова порада i для Давида, i для Авесалома!

I сказав Ахiтофел до Авесалома: Виберу я дванадцять тисяч чоловiка, i встану, i поженуся цiєї17
ночi за Давидом. I нападу я на нього, а вiн змучений та слабосилий, i вiн затремтить, i повтiкає2

ввесь народ, що з ним, а я вб’ю й самого царя. I наверну я ввесь народ до тебе; як не буде чоловiка,3

якого душi ти шукаєш, то ввесь народ буде мати мир. I була люба ця рiч в очах Авесалома та в очах4

усiх Iзраїлевих старших. I сказав Авесалом: Поклич теж аркеянина Хушая, та нехай послухаємо,5

що в устах його, нехай скаже також вiн. I прийшов Хушай до Авесалома, а Авесалом сказав до6

нього, говорячи: Отак говорив Ахiтофел. Чи виконаємо слова його? Якщо нi, говори ти. I сказав7

Хушай до Авесалома: Не добра та рада, яку цього разу радив Ахiтофел. I сказав Хушай: Ти знаєш8

батька свого та людей його, що вони лицарi, та розлюченi вони, як медведиця, позбавлена на полi
дiтей. А батько твiй вояк, i не буде ночувати з народом. Ось тепер вiн ховається в однiй з ям,9

або в iншому мiсцi. I коли б сталося, що хтось упаде серед них, нападаючих, напочатку, а хтобудь
почує та скаже: Сталася поразка в народi, який за Авесаломом, а хоча б вiн i хоробрий, якого10

серце як серце лев’яче, то справдi ослабне, бо ввесь Iзраїль знає, що батько твiй лицар i хоробрi
тi, що з ним. Тому раджу я: нехай конче збереться до тебе ввесь Iзраїль вiд Дана й аж до Беер-11

Шеви, многотою як пiсок, що над морем, i ти сам пiдеш до бою. I прийдемо ми проти нього в одне12

з мiсць, та й нападемо на нього, як падає роса на землю, i не позоставимо анi при нiм, анi мiж усiма
людьми, що з ним, анi одного. А якщо вiн збереться до якого мiста, то ввесь Iзраїль занесе на те13

мiсто шнури, та й потягнемо його аж до потоку, так, що не залишиться там анi камiнчика. I сказав14

Авесалом та всi Iзраїлевi мужi: Лiпша рада аркеянина Хушая вiд ради Ахiтофелової! Бо це Господь
наказав зламати добру Ахiтофелову раду, щоб Господь принiс зло на Авесалома. I сказав Хушай15

до священикiв Садока та Евiятара: Так i так радив Ахiтофел Авесаломовi та Iзраїлевим старшим,
а я радив так i так. А тепер швидко пошлiть i донесiть Давидовi, говорячи: Не ночуй цiєї ночi16

в степах пустинi, але конче перейди на той бiк, щоб не був поглинутий цар та ввесь народ, що з
ним. А Йонатан та Ахiмаац стояли в Ен-Рогелi. I пiшла невiльниця й розповiла їм, а вони пiшли й17

донесли царевi Давидовi, бо не могли анi показатися, анi ввiйти до мiста. Та їх побачив один юнак18

та й донiс Авесаломовi. I вони обидвоє швидко пiшли, та й увiйшли до дому чоловiка в Бахурiмi, що
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мав колодязя на своїм подвiр’ї, i спустилися туди. А жiнка тая взяла й розтягла заслону на верху 19

колодязя, i розложила на ньому зерна, i нiчого не було пiзнано. I прийшли Авесаломовi раби до тiєї 20

жiнки до дому та й сказали: Де Ахiмаац та Йонатан? А жiнка та їм сказала: I сталося по їхньому 21

вiдходi, вони вийшли з колодязя, i пiшли та донесли Давидовi. I сказали вони до Давида: Уставайте,
i переходьте швидко воду, бо отак радив на вас Ахiтофел. I повставали Давид та ввесь народ, що 22

з ним, та до ранiшнього свiтла перейшли Йордан, i не позосталося анi одного, що не перейшов би
Йордану. А коли Ахiтофел побачив, що порада його не виконана, то осiдлав осла, i встав та й пiшов 23

до свого дому, до свого мiста. I вiн зарядив про дiм свiй, та й повiсився, i помер, i був похований
у гробi свого батька... А Давид прийшов до Маханаїму, а Авесалом перейшов Йордан, вiн та всi 24

Iзраїлевi мужi iз ним. I Авесалом настановив над вiйськом Амасу замiсть Йоава. А Амаса був 25

син чоловiка, що iм’я йому Їтра, їзреелiт, який увiйшов був до Авiгаїл, дочки Нахашової, сестри
Церуї, Йоавиної матерi. I таборував Iзраїль та Авесалом у гiлеадському краї. I сталося, коли 26, 27

Давид прийшов до Маханаїму, то Шовi, Нахашiв син з аммонiтської Рабби, i Махiр, Аммiелiв син
з Ло-Девару, i гiлеадянин Барзiллай з Рогелiму поприносили постелi, i чашi, i ганчарський посуд, 28

i пшеницi, i ячменю, i муки, i праженого зерна, i меду, i масла, i худобу дрiбну, i товщу з худоби 29

великої, для Давида та для народу, що з ним, щоб їли, бо сказали: Цей народ голодний i змучений
та спрагнений у пустинi.

А Давид переглянув народ, що з ним, i настановив над ними тисячникiв та сотникiв. I послав 18, 2

Давид народ, третину пiд рукою Йоава, i третину пiд рукою Авiшая, сина Церуї, Йоавового брата,
а третину пiд рукою гатянина Iттая. I сказав цар до народу: Конче пiду також i я з вами! Та народ 3

сказав: Ти не пiдеш! Бо якщо ми справдi втечемо, вони не звернуть на нас уваги. I якщо половина
нас повмирає, вони не звернуть на нас уваги, бо ти як нас десять тисяч. А тепер буде лiпше, як
будеш допомагати нам iз мiста. I сказав до них цар: Що буде добре в очах ваших, зроблю. I став 4

цар при брамi, а ввесь народ повиходив за сотнями та за тисячами. А цар наказав Йоавовi й Авi- 5

шаєвi та Iттаєвi, говорячи: Обережно будьте менi з моїм юнаком Авесаломом! А ввесь народ чув,
як цар наказав усiм провiдникам про Авесалома. I вийшов народ на поле навперейми Iзраїля, i був 6

бiй в Єфремовому лiсi. I був побитий там Iзраїлiв народ Давидовими рабами. I була там того дня 7

велика поразка, полягло двадцять тисяч! I поширився там бiй по всiй тiй землi, i того дня бiльш 8

народу пожер лiс, нiж поїв меч. I спiткався Авесалом iз Давидовими рабами, а Авесалом їхав на 9

мулi. I пiдбiг мул пiд гущавину великого дуба, а його волосся заплуталося в дубi, i вiн опинився мiж
небом та мiж землею, а мул, що пiд ним, перебiг... I побачив це один чоловiк, i донiс Йоаву та й 10

сказав: Ось я бачив Авесалома, що висить на дубi. I сказав Йоав до чоловiка, що доносив йому: 11

Ось ти бачив, а чому ти не вразив його там на землi, а я дав би був тобi десять шеклiв срiбла та
одного пояса. I сказав той чоловiк до Йоава: А коли б я важив на руцi своїй навiть тисячу шеклiв 12

срiбла, не простягну своєї руки на царського сина, бо ми чули на власнi вуха, що цар наказав тобi
й Авiшаєвi та Iттаєвi, говорячи: Збережiть менi мого юнака Авесалома! Або коли б я допустився 13

в душi своїй неправди, а всяка рiч не затаїться перед царем! то й ти став би проти мене. I сказав 14

Йоав: Не буду отак зволiкати з тобою! I вiн узяв три стрiлi в руку свою, i вбив їх у серце Авеса-
лома, що ще живий висiв на серединi дуба... I оточили його десять юнакiв, Йоавовi зброєношi, i 15

вдарили Авесалома, та й убили його... I засурмив Йоав у сурму, а народ повернувся з погонi за 16

Iзраїлем, бо Йоав стримав народ. I взяли вони Авесалома, та й кинули його в лiсi до великої ями, 17

i накидали над ним дуже велику могилу з камiння, а ввесь Iзраїль повтiкав кожен до намету свого.
А Авесалом узяв був i поставив собi ще за життя свого пам’ятника, що в царськiй долинi, бо вiн 18

казав: Нема в мене сина, щоб згадувати про ймення моє. I вiн назвав пам’ятниковi iм’я на своє iм’я.
I звалось його: Яд-Авесалом, i так зветься вiн аж до цього дня. А Ахiмаац, Садокiв син, сказав: 19

Побiжу я й сповiщу царевi, що Господь визволив його вiд руки його ворогiв. I сказав йому Йоав: 20

Не ти вiсник цього дня, а сповiстиш iншого дня. А цього дня не сповiстиш тому, що це ж царський
син помер. I сказав Йоав до кушита: Iди, донеси царевi, що ти бачив. А кушит уклонився Йоавовi, 21

та й побiг. А Ахiмаац, син Садока, знову сказав до Йоава: А нехай буде, що буде! Побiжу й я за 22

кушитом! Йоав же вiдказав: Пощо ти побiжиш, мiй сину, коли нема доброї вiстки? А нехай буде, 23

що буде, побiжу! I той сказав йому: Бiжи! I побiг Ахiмаац дорогою рiвнини, i випередив кушита. А 24
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Давид сидiв мiж двома брамами. А вартiвник пiшов на дах брами на мур, i звiв свої очi та й побачив,
аж ось бiжить самiтний чоловiк. I кликнув вартiвник, i донiс царевi. А цар сказав: Якщо вiн сам,25

вiстка в устах його! А чоловiк усе йшов та зближався. I побачив вартiвник iншого чоловiка, що бiг.26

I кликнув вартiвник до сторожа брами й сказав: Ось бiжить самiтний чоловiк. А цар сказав: I цей
зо звiсткою! I сказав вартiвник: Я бачу бiг першого, як бiг Ахiмааца, Садокового сина. А цар ска-27

зав: То чоловiк добрий, i приходить з доброю звiсткою. I кликнув Ахiмаац, i сказав до царя: Мир!28

I вклонився вiн царевi своїм обличчям до землi та й сказав: Благословенний Господь, Бог твiй, що
видав людей, якi пiднесли були руку свою проти мого пана царя! А цар сказав: Чи гаразд iз моїм29

юнаком Авесаломом? I сказав Ахiмаац: Я бачив велике замiшання, коли Йоав посилав царського
раба та мене, твойого раба, та я не знаю, що то... I сказав цар: Вiдiйди набiк, стань отут. I той30

вiдiйшов набiк та й став. Аж ось приходить кушит. I сказав кушит: Нехай прийме звiстку мiй пан31

цар, бо сьогоднi визволив тебе Господь вiд руки всiх повстаючих на тебе. I сказав цар до кушита:32

Чи гаразд iз моїм юнаком Авесаломом? I сказав кушит: Нехай станетья, як тому юнаковi, ворогам
мого пана царя та всiм, що повстали на тебе на зло!... I затремтiв цар, i вийшов на горiшнiй по-33

верх брами, та й заплакав. А коли йшов, то так говорив: Сину мiй, Авесаломе, сину мiй! Сину мiй,
Авесаломе! О, якби я був помер замiсть тебе, Авесаломе! Сину мiй, сину мiй!...

А Йоаву донесено: Ось цар плаче, i зачав жалобу по Авесаломовi. I того дня ця перемога обер-19, 2

нулася на жалобу для всього народу, бо того дня народ почув, що казали: Засмутився цар за своїм
сином! I прокрадався народ того дня, щоб увiйти до мiста, як прокрадається народ, засоромлений3

своєю втечею з бою... А цар закрив своє обличчя. I голосив цар сильним голосом: Сину мiй, Аве-4

саломе! Авесаломе, сину мiй! Сину мiй!... I прийшов Йоав до дому царя, та й сказав: Сьогоднi ти5

засоромив обличчя всiх своїх рабiв, якi сьогоднi врятували життя твоє, i життя синiв твоїх та дочок
твоїх, i життя жiнок твоїх, i життя наложниць твоїх, через те, що ти любиш тих, хто тебе ненави-6

дить, i ненавидиш тих, хто тебе любить, бож сьогоднi ти виявив, що нема в тебе вождiв анi слуг. Бо
сьогоднi я знаю, що коли б Авесалом був живий, а ми всi сьогоднi були мертвi, то тодi це було б лю-
бе в очах твоїх... А тепер устань, i говори до серця своїх рабiв. Бо присягаю Господом, якщо ти не7

вийдеш, то цiєї ночi нiхто не буде ночувати з тобою, i це буде тобi гiрше за всяке зло, що приходило
на тебе вiд молодости твоєї аж дотепер! I цар устав та й засiв у брамi, а всьому народовi донесли,8

говорячи: Ось цар сидить у брамi! I посходився ввесь народ перед царське обличчя, а Iзраїль пов-
тiкав кожен до своїх наметiв. I сперечався ввесь народ по всiх Iзраїлевих племенах, говорячи: Цар9

урятував нас вiд руки всiх наших ворогiв, вiн же врятував нас iз руки филистимлян, а тепер утiк iз
краю перед Авесаломом. А Авесалом, якого ми помазали були над собою, помер на вiйнi. А тепер10

чого ви зволiкаєте щоб вернути царя? I цар Давид послав до священикiв, до Садока та до Евiя-11

тара, говорячи: Говорiть так до Юдиних старших: Чого ви будете останнiми, щоб вернути царя до
його дому? А слово всього Iзраїля прийшло вже до царя, до його дому. Ви браття мої, ви кiсть моя12

та тiло моє! I чого ви будете останнiми, щоб вернути царя? А Амасi скажете: Чи ж ти не кiсть моя13

та не тiло моє? Нехай так зробить менi Бог, i нехай ще додасть, якщо ти не будеш у мене вождем
вiйська по всi днi замiсть Йоава. I прихилив вiн серце всiх Юдиних мужiв, як одного чоловiка. I14

послали вони до царя: Вернися ти та всi твої слуги! I вернувся цар, i прийшов аж до Йордану, а15

Юда прийшов до Гiлгалу назустрiч царевi, щоб перепровадити царя через Йордан. А Шiм’ї, Герин16

син, Венiяминiвець, що з Бахурiму, поспiшив i зiйшов з Юдиними мужами на зустрiч царя Давида.
I з ним було тисяча чоловiка з Венiямина, та Цiва, слуга Саулового дому, i п’ятнадцятеро синiв йо-17

го та двадцятеро його рабiв iз ним. I вони перейшли Йордан перед царем. I перейшов порон, щоб18

перепровадити царський дiм та зробити, що було добре в очах його. А Шiм’ї, Герин син, упав перед
царем, як той переходив Йордан, та й царевi сказав: Нехай пан не порахує менi переступу, i не19

пам’ятай, що раб твiй провинився був того дня, коли мiй пан цар вийшов був з Єрусалиму, щоб цар
не поклав це до серця свого! Бо раб твiй знає, що згрiшив вiн, i ось я прийшов сьогоднi з усьо-20

го Йосипового дому перший, щоб вийти зустрiти мого пана царя. А Авiшай, син Церуїн, вiдповiв21

та й сказав: Чи ж не буде забитий Шiм’ї за те, що проклинав Господнього помазанця? А Давид22

вiдказав: Що вам до мене, сини Церуїнi, що ви сьогоднi стаєте менi за сатану? Чи сьогоднi буде
забитий хто в Iзраїлi? Хiба ж я не знаю, що сьогоднi я цар над Iзраїлем? А до Шiм’ї цар сказав:23

Не помреш! I заприсягнув йому цар. I зiйшов спiткати царя й Мефiвошет, онук Саулiв. А вiн не24
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оправляв нiг своїх i не оправляв вуса свого, i не оправляв своєї одежi вiд дня, як цар вийшов, аж
до дня, коли вiн вернувся з миром. I сталося, коли прийшов вiн до Єрусалиму зустрiти царя, то 25

сказав йому цар: Чому ти не пiшов зо мною, Мефiвошете? А той вiдказав: Пане мiй царю, раб мiй 26

обманив мене! Бо я, раб твiй, сказав: осiдлаю собi осла, i сяду на нього, та й поїду з царем, бо раб
твiй кульгавий. Та вiн очернив раба твого перед паном моїм царем. А мiй пан цар, немов Божий 27

Ангол, тому зроби, що добре в очах твоїх! Бож хiба ввесь дiм батька мого не був вартий смерти 28

перед моїм паном царем? Та ти вмiстив раба свого серед їдцiв свого столу. I яке ж я маю право
скаржитися перед царем? I сказав йому цар: Пощо ти говориш iще оцi свої слова? Я сказав: ти 29

та Цiва подiлите поле. I сказав Мефiвошет до царя: Нехай вiн вiзьме навiть усе по тому, коли мiй 30

пан, цар прийшов iз миром до дому свого!. А гiлеадянин Барзiллай зiйшов з Рогелiму, i перейшов 31

з царем Йордан, щоб провести його за Йордан. А Барзiллай був дуже старий, вiку восьмидесяти 32

лiт. I вiн годував царя, як той сидiв був у Маханаїмi, бо вiн був дуже заможна людина. I сказав цар 33

до Барзiллая: Перейди зо мною, i я буду годувати тебе при собi в Єрусалимi. I сказав Барзiллай до 34

царя: Скiльки ще часу життя мого, що я пiду з царем до Єрусалиму? Я сьогоднi вiку восьмидесяти 35

лiт. Чи можу я розпiзнавати мiж добрим та злим? Чи розкуштує твiй раб, що буду їсти та що буду
пити? Чи послухаю я ще голосу спiвакiв та спiвачок? I пощо буде ще раб твiй тягарем для свого
пана царя? Трохи перейде твiй раб iз царем за Йордан. I чого цар висвiдчує менi оце? Нехай раб 36, 37

твiй вернеться, i нехай помре у своєму мiстi при гробi батька свого та своєї матерi. А ось раб твiй,
син мiй Кiмган перейде з паном моїм, iз царем, а ти зроби йому, що добре в очах твоїх. I сказав 38

цар: Кiмган перейде зо мною, а я зроблю йому, що миле в очах твоїх. I все, що вибереш у мене,
я зроблю тобi! I ввесь народ перейшов Йордан, перейшов i цар. I цар поцiлував Барзiллая, та й 39

поблагословив його, i той вернувся на своє мiсце. I перейшов цар до Гiлгалу, а з ним перейшов 40

Кiмган та ввесь Юдин народ, i вони перепровадили царя, а також перейшла половина Iзраїлевого
народу. Аж ось усi iзраїльтяни прийшли до царя. I сказали вони царевi: Чому вкрали тебе нашi 41

браття, люди Юдинi, i перепровадили царя та його дiм через Йордан, та всiх Давидових людей з
ним? I вiдповiли всi Юдинi люди Iзраїлевi: Бо близький цар до нас! I чого то запалився тобi гнiв 42

на цю рiч? Чи справдi з’їли ми що в царя? Чи теж справдi вiн роздав нам якi дарунки? I вiдповiли 43

iзраїльтяни юдеям та й сказали: Нас десять частин у царя, а також i в Давида ми лiпшi вiд вас. Чому
ж ви злегковажили нас? Хiба ж не нам було перше слово, щоб вернути царя? Але слово юдеїв було
гострiше вiд слова iзраїльтян.

I трапився там негiдний чоловiк, а iм’я йому Шева, син Бiхрi, венiяминiвець. I засурмив вiн у 20
сурму та й сказав: Немає нам частки в Давидi, i нема нам спадщини у сина Єссеєвого! Iзраїлю,
усi до наметiв своїх! I пiшов кожен iзраїльтянин вiд Давида за Шевою, сином Бiхрi, а юдеянин 2

позостався при своєму царевi вiд Йордану й аж до Єрусалиму. I прийшов Давид до свого дому 3

в Єрусалим. I взяв цар десять жiнок наложниць, яких настановив був пильнувати дiм, та й вiддав
їх до дому сторожi; i вiн їх годував, але до них не приходив. I були вони ув’язненi аж до дня своєї
смерти, удiвство за життя чоловiка. I сказав цар до Амаси: Склич менi юдеян у три днi, а ти стань 4

отут! I пiшов Амаса, щоб скликати Юду, та спiзнився вiд означеного часу, про який вiн умовився. 5

I сказав Давид до Авiшая: Тепер Шева, син Бiхрi, зробить нам зло бiльше вiд Авесалома. Вiзьми ти 6

слуг свого пана, та й поженися за ним, щоб вiн не знайшов собi твердинних мiст, i не щез iз наших
очей. I вийшли за ним Йоавовi люди, i керетянин, i пелетянин та всi лицарi, i повиходили вони з 7

Єрусалиму, щоб гнатися за Шевою, сином Бiхрi. Вони були при великому каменi, що в Гiв’онi, а 8

Амаса вийшов проти них. А Йоав був зодягнений в шату свою, а нiй пояс iз мечем, прип’ятим на
стегнi його в пiхвi, з якої легко виходив i входив. I сказав Йоав до Амаси: Чи гаразд тобi, брате 9

мiй? I Йоав узяв правою рукою Амасу за бороду, щоб поцiлувати його. А Амаса не остерiгся меча, 10

що був у Йоавовiй руцi. I той ударив його ним у живiт, i вилив нутро його на землю, i не повторив
йому, а той помер... I Йоав та брат його Авiшай гналися за Шевою, сином Бiхрi. А один з Йо- 11

авових слуг став над ним та й говорив: Хто жадає Йоава, i хто за Давида, за Йоавом! А Амасу 12

валявся в кровi на серединi битої дороги. I побачив той чоловiк, що ввесь народ став, то стягнув
Амасу з битої дороги на поле, i накинув на нього одежину, бо бачив, що кожен приходив до нього
та ставав. Як був вiн стягнений з битої дороги, пiшов кожен чоловiк за Йоавом, щоб гнатися за 13

Шевою, сином Бiхрi. А той перейшов серед усiх Iзраїлевих племен до Авелу та до Бет-Маахи, i 14
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серед усiх береян, i були вони зiбранi, i теж пiшли за ним. А Йоавовi люди прийшли й облягли15

його в Авелi Бет-Маахи, i насипали при мiстi вала, що стояв на передмур’ї. А ввесь народ, що був з
Йоавом, заходився завалити мура. I покликала мудра жiнка з мiста: Слухайте, слухайте, скажiть16

но Йоавовi: Пiдiйди сюди, й я буду говорити до тебе! I вiн пiдiйшов до неї, а та жiнка сказала: Чи17

ти Йоав? А вiн вiдказав: Я. I вона сказала йому: Послухай слiв своєї невiльницi!. А вiн вiдказав: Я
слухаю. I сказала вона, говорячи: Колись треба було переговорювати, а саме, конче запитатися в18

Авелi, i так закiнчили б справу. Я iз спокiйних та вiрних мiст Iзраїля, ти ж шукаєш погубити мi-19

сто та матерiв серед Iзраїля. Пощо ти нищиш спадщину Господню? А Йоав вiдповiв та й сказав:20

Борони Боже, борони мене, Боже! Присягаю, що не знищу й не вигублю! Це не так, бо чоловiк з21

Єфремових гiр, Шева, син Бiхрi, iм’я йому, пiднiс свою руку на царя на Давида. Дайте його самого,
й я пiду вiд мiста. I сказала та жiнка до Йоава: Ось голову його кинуть тобi через мур! I пiшла та22

жiнка до всього народу в своїй мудростi, i вiдрубали голову Шеви, сина Бiхрi, та й кинули до Йоава.
А той засурмив у сурму, i розiйшлися вiд мiста кожен до наметiв своїх. А Йоав вернувся в Єрусалим
до царя. I став Йоав над усiм Iзраїлевим вiйськом, а Беная, син Єгоядин, над керiтянином та над23

пелетянином; а Адорам над даниною, а Йосафат, син Ахiлудiв, був канцлером; а Сева писарем,24, 25

а Садок та Евiятар священиками. А також яiрянин Iра був священиком у Давида.26

I був голод за днiв Давида три роки, рiк за роком. I шукав Давид Господнього лиця, а Господь21
сказав: Кров на Саула та на його дiм за те, що повбивав вiн гiв’онiтян. I покликав цар гiв’онiтян2

та й сказав їм про це. А гiв’онiтяни, вони не з Iзраїлевих синiв, а з останку амореянина, а Iзраїлевi
сини були присягнули їм. Та Саул шукав, щоб повбивати їх через свою горливiсть для синiв Iзраїля
та Юди. I сказав Давид до гiв’онiтян: Що я зроблю вам i чим надолужу, щоб ви поблагословили3

Господню спадщину? I сказали йому гiв’онiтяни: Не треба нам анi срiбла, анi золота вiд Саула та4

вiд дому його, i не треба нам забивати чоловiка в Iзраїлi. А вiн сказав: Що ви скажете, зроблю вам.
I сказали вони до царя: Чоловiк той, що вигубив нас, i що замишляв на нас, щоб нас винищити, щоб5

ми не стали в усiй Iзраїлевiй границi, нехай буде нам дано семеро мужа з синiв його, i ми повiшаємо6

їх для Господа в Гiв’атi Саула, Господнього вибранця. А цар сказав: Я дам. Та змилосердився7

цар над Мефiвошетом, сином Йонатана, Саулового сина, через Господню присягу, що була помiж
ними, мiж Давидом та мiж Йонатаном, Сауловим сином. I взяв цар двох синiв Рiцпи, дочки Айї,8

яких вона породила Сауловi, Армонiя та Мефiвошета, i п’ятьох синiв Мелхоли, Саулової дочки,
що вона породила Адрiїловi, синовi мехолатянина Барзiллая, та й дав їх у руку гiв’онiтян, i вони9

повiшали їх на горi перед Господнiм лицем. I впали семеро разом, а були вони побитi в перших
днях жнив, коли початок жнив ячменю. А Рiцпа, дочка Айїна, взяла веретище, i простягла його10

собi на скелi, i була там вiд початку жнив аж поки не зiйшли на них води з неба, i не дала вона
спочити на них птаству небесному вдень, а польовiй звiринi вночi... I було донесено Давидовi, що11

зробила Рiцпа, Айїна дочка, Саулова наложниця. А Давид пiшов, i взяв костi Саула та костi сина12

його Йонатана вiд господарiв гiлеадського Явешу, що викрали були їх iз майдану Бет-Шану що їх
повiсили там филистимляни того дня, коли филистимляни побили Саула в Гiлбоа. I винiс вiн звiдти13

костi Саула та костi сина його Йонатана, i зiбрали костi повiшаних. I поховали костi Саула та сина14

його Йонатана в Венiяминовому краї, в Целi, в гробi батька його Кiша. I зробили все, що наказав
був цар, i потому Бог був ублаганий Краєм. I була ще вiйна филистимлян з Iзраїлем. I зiйшов15

Давид та з ним слуги його, i воювали з филистимлянами. I змучився Давид. I був Iшбi в Новi, що16

з нащадкiв Рафи, а вага його списа три сотнi шеклiв мiдi, i оперезаний вiн був новою зброєю. I вiн
сказав, щоб забити Давида. Та помiг йому Авiшай, син Церуїн, i вiн ударив филистимлянина, та17

й забив його. Тодi Давидовi люди присягли йому, говорячи: Ти не вийдеш уже з нами на вiйну, i не
погасиш Iзраїлевого свiтильника! I сталося потiм, i була ще вiйна в Новi з филистимлянами. Тодi18

хушанин Сiббехай побив Сафа, що з нащадкiв Рафи. I була ще вiйна в Новi з филистимлянами,19

i вiфлеємець Елханан, син Яаре, i побив гатянина Голiята, а держак списа його був, як ткацький
вал. I була ще вiйна в Гатi. А там чоловiк великого зросту, що мав на руках та на ногах по шiсть20

пальцiв, числом двадцять i чотири. Також i вiн був народжений тому Рафi. I зневажав вiн Iзраїля,21

та вбив його Йонатан, син Шiм’ї, Давидового брата! Четверо тих були народженi тому Рафi в Гатi,22

i попадали вони вiд руки Давида та вiд руки його слуг.
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I промовив Давид до Господа слова оцiєї пiснi того дня, як Господь урятував був його з руки 22
всiх його ворогiв та з долонi Саулової, та й сказав: Господь моя скеля й твердиня моя, i для мене 2

Спаситель Вiн мiй! Мiй Бог моя скеля, сховаюсь я в нiй, Вiн щит мiй i рiг, Вiн спасiння мого, Вiн 3

башта моя та моє пристановище! Спасителю мiй, Ти врятуєш мене вiд насилля! Я кличу: Преслав- 4

ний Господь, i я визволений вiд своїх ворогiв! Бо хвилi смертельнi мене оточили, потоки велiйяала 5

лякають мене. Тенета шеолу мене оточили, а пастки смертельнi мене попередили! В тiснотi своїй 6, 7

кличу до Господа, i до Бога свого я волаю, I Вiн почує мiй голос iз храму Свого, i в ушах Його зойк
мiй. Захиталась земля й затремтiла, затряслися й хитались небеснi пiдвалини, бо Вiн запалився 8

вiд гнiву! з нiздер Його бухнув дим, з Його ж уст пожирущий огонь, запаливсь жар вiд Нього! Вiн 9, 10

небо простяг i спустився, а хмара густа пiд ногами Його. Усiвся Вiн на херувима й летiв, i явився 11

на вiтряних крилах. А навколо Себе поклав темряву, мов курiнi, збiр води, густi хмари високi. Вiд 12, 13

блиску, що був перед Ним, запалилось вугiлля горюче. Господь загримiв у небесах, i Свiй голос 14

Всевишнiй подав. Вiн послав Свої стрiли та їх розпорошив, послав блискавку й їх побентежив. I 15, 16

показалися рiчища воднi, i вiдкрились основи вселенної, вiд свару Твойого, о Господи, вiд подиху
вiтру iз нiздер Його. Вiн послав iз високости, узяв Вiн мене, витяг мене з вод великих. Вiн мене 17, 18

врятував вiд мойого потужного ворога, вiд моїх ненависникiв, бо сильнiшi вiд мене вони. Напали 19

на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям. I на мiсце широке Вiн вивiв мене, 20

Вiн мене врятував, бо вподобав мене! Нехай Господь зробить менi по моїй справедливостi, хай 21

заплатить менi згiдно з чистiстю рук моїх! Бо берiг я дороги Господнi, i вiд Бога свойого я не вiд- 22

ступив, бо всi Його присуди передо мною, постанови ж Його, не вступлюся вiд них! I був я Йому 23, 24

непорочним, i стерiгся своєї провини. Господь заплатив був менi по моїй справедливостi, за чисто- 25

тою моєю перед очима Його. З справедливим Ти справедливо поводишся, iз чесним по-чесному, 26

iз чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством його! I народ iз бiди Ти спасаєш, а очi Твої 27, 28

на зухвалих, яких Ти принижуєш. Бо свiтильник Ти, Господи, мiй, i освiтить Господь мою темряву! 29

Бо з Тобою поб’ю я ворожого вiддiла, iз Богом своїм проберусь через мур! Бог непорочна дорога 30, 31

Його, слово Господнє очищене, щит Вiн для всiх, хто вдається до Нього! Бо хто Бог, окрiм Го- 32

спода? I хто скеля, крiм нашого Бога? Бог сильне моє пристановище, i дорогу мою Непорочний 33

вивiдував. Вiн чинить ноги мої, як оленячi, i ставить мене на висотах моїх, Мої руки навчає до 34, 35

бою, i на рамена мої лука мiдяного напинає. I дав Ти менi щит спасiння Свого, i чинить великим 36

мене Твоя помiч! Ти чиниш широким мiй крок пiдо мною, i стопи мої не спiткнуться. Жену я своїх 37, 38

ворогiв, i повигублюю їх, i не вернуся, аж поки не винищу їх! Я їх повигублюю й їх потрощу, i не 39

встануть вони, i повпадають пiд ноги мої. Ти ж для бою мене пiдперiзуєш силою, валиш пiд мене 40

моїх ворохобникiв. Повернув Ти плечима до мене моїх ворогiв, моїх ненависникiв, й я їх понищу! 41

Озирались вони та немає спасителя, кликали до Господа i не вiдповiв їм! I я їх зiтру, як той порох 42, 43

землi, як болото на вулицях їх розiтру й розтопчу їх! Ти ж вiд бунту народу мойого мене бережеш, 44

на голову люду мене стережеш, менi будуть служити народи, яких я й не знав! Передо мною чу- 45

жинцi пiдлещуються, на вiстку про мене слухнянi менi. В’януть чужинцi, i тремтять у твердинях 46

своїх. Живий Господь, i благословенна будь, Скеле моя, i нехай пiднесеться Бог скелi спасiн- 47

ня мого! Бог, що помсти за мене дає, i що народи пiд мене познижував, що рятує мене вiд моїх 48, 49

ворогiв, Ти звеличив мене над повстанцiв на мене, спасаєш мене вiд насильника! Тому то хвалю 50

Тебе, Господи, серед народiв, Iменню Твоєму спiваю! Ти башта спасiння Свойого царя, i милiсть 51

вчиняєш Своєму помазанцевi, Давиду й насiнню його аж навiки!
А оце останнi Давидовi слова: Слово Давида, сина Єссеєвого, i слово мужа високопоставлено- 23

го, помазаного Богом Якововим, i солодкого пiснотворця Iзраїлевого. Дух Господнiй говорить в 2

менi, а слово Його на моїм язику! Сказав Бог Iзраїлiв, Скеля Iзраїлева говорила менi: пануючий 3

серед людей, справедливий панує у Божiм страху! I вiн буде, як свiтло поранку безхмарного, ко- 4

ли сонце виходить уранцi, як з блиску трава виростає з землi по дощi! Чи мiй дiм не такий перед 5

Богом? Вiчного бо заповiта в усьому менi там укладено i вiн стережеться, бо вiн усе спасiння моє
й усе жадання! Хiба Вiн не дасть, щоб вiн вирiс? А нечестивий, як терен, вiдкинений, i вони всi, 6

бо рукою його не беруть. А хто хоче до них доторкнутись, нехай запасеться залiзом чи держаком 7

списа, i на мiсцi своїм огнем будуть попаленi! А оце iмена Давидових лицарiв: Йошев-Башшевет, 8

тахкемонець, голова гвардiї, вiн вимахував своїм держаком одним разом на вiсiм сотень побитих.



23. 9–24. 15 II САМУЇЛОВА 216

По ньому Елеазар, син Додо, сина Ахохi, був серед трьох лицарiв з Давидом. Коли филистимляни9

зневажали iзраїльтян, що зiбралися там на вiйну, i повтiкали всi iзраїльтяни, вiн устав, та й ударив10

на филистимлян, аж змучилася рука його, i прилiпилася рука його до меча. I зробив Господь вели-
ке спасiння того дня, а народ вертався за ним тiльки на грабування. А по ньому Шамма, син Аге,11

гарарянин. I зiбралися филистимляни до Лехи, а там була дiлянка поля, повна сочевицi, а народ
повтiкав перед филистимлянами. I став вiн посерединi тiєї дiлянки та й врятував її, а филистимлян12

побив. I зробив Господь велике спасiння. I зiйшли троє з тридцяти напочатку, i прийшли в жнива13

до Давида, до твердинi Адуллам. А громада филистимлян таборувала в долинi Рефаїм. Давид же14

тодi був у твердинi, а залога филистимська була тодi в Вiфлеємi. I спрагнув Давид та й сказав: Хто15

напоїть мене водою з криницi, що в брамi? I продерлися цi три лицарi до филистимського табору,16

i зачерпнули води з вiфлеємської криницi, що в брамi. I вони винесли, i принесли до Давида, та вiн
не схотiв її пити, i вилив її для Господа, та й сказав: Борони мене, Господи, чинити таке! Чи я буду17

пити кров тих мужiв, що ходили, наражаючи життям своїм? I не хотiв вiн пити її... Оце зробили
три цi лицарi. А Авiшай, брат Йоава, Церуїного сина, вiн голова цих тридцяти. I вiн вимахував18

своїм списом над трьома сотнями, що побив. I вiн мав славу серед тих трьох. Iз тих тридцятьох19

вiн був найбiльше поважаний, i став вiн їм за провiдника. А до тих трьох не належав. А Беная,20

син Єгоядин, син хороброго мужа, багаточинний, з Кавцеїлу, побив двох синiв Арiїла моавського.
I вiн зiйшов, i забив лева в серединi ями снiжного дня. Також побив вiн одного єгиптянина, мужа21

поставного, а в руцi цього єгиптянина був спис. I зiйшов вiн до нього з києм, i видер списа з руки
того єгиптянина, та й убив його списом його. Оце зробив Беная, син Єгоядин, i його слава була22

серед тих трьох лицарiв. З тих тридцяти вiн був поважнiший, а до тих трьох не належав. I Да-23

вид призначив його до своєї таємної ради. Асаїл, Йоавiв брат, серед тих тридцяти; Елханан, син24

Додiв, iз Вiфлеєму; Шамма хародянин, Елiка хародянин, Хелец цалтянин; Iра, син Iквешiв, те-25, 26

коїтянин; Авiезер аннетотянин, Мевуннай хушатянин, Цалмон ахохянин, Магарай нетофатянин,27, 28

Хелев, син Баанин, нетофатянин; Iттай, син Рiваїв, мiггiв’атянин, сини Венiяминовi; Беная пiр’-29, 30

ятонянин, Гiддай з Нахале-Гаашу, Авi-Алвон арватянин, Азмавет бархум’янин, Ел’яхба шаал-31, 32

вонянин, сини Яшемовi, Йонатан, Шамма гарарянин; Ахiам, син Шарарiв, арарянин; Елiфелет,33, 34

син Ахасбаїв, сина маахатянина; Елiям, син Ахiтофелiв, гiллонянин; Хецрав кармелянин, Паа-35

рай арб’янин, Їг’ал, син Натанiв, з Цови; Банi гадянин, Целек аммонеянин; Нахарай бееротянин,36, 37

зброєноша Йоава, сина Церуїного; Iра їтрянин, Гарев їтрянин, Урiя хiттянин, усiх тридцять i сiм.38, 39

I знову запалився Господнiй гнiв на Iзраїля, i намовив сатана Давида проти них, говорячи: Iди,24
перелiчи Iзраїля та Юду! I сказав цар до Йоава, вождя вiйська, що з ним: Перемандруй серед усiх2

Iзраїлевих племен вiд Дану аж до Беер-Шеви, i перелiчiть народ, i я пiзнаю число цього народу. I3

сказав Йоав до царя: Нехай же Господь, Бог твiй, додасть до народу в сто раз стiльки, скiльки є, а
очi мого пана, царя, бачать. Та нащо пан мiй, цар, уподобав собi таку рiч? Та цареве слово до Йо-4

ава та на вiйськових провiдникiв перемогло. I вийшов Йоав та вiйськовi провiдники вiд царя, щоб
перелiчити Iзраїлiв народ. I перейшли вони Йордан, i таборували в Ароерi, з правого боку мiста,5

що лежить в серединi долини Гаду та при Язерi. I прийшли вони до Гiлеаду та до краю Тахтiм-6

Ходшi. I прийшли до Дан-Яану, i навколо до Сидону. I прийшли вони до твердинi Цор й до всiх7

мiст хiввеянина та ханаанеянина, i вийшли до Юдиного Негеву, до Беер-Шеви. I мандрували во-8

ни по цiлому краю, i прийшли в кiнцi дев’яти мiсяцiв та двадцяти днiв до Єрусалиму. I дав Йоав9

царевi число перелiку народу. I було Iзраїля вiсiмсот тисяч сильних мужiв, що витягають меча, а
Юдиного мужа п’ятьсот тисяч чоловiка. I збентежилося Давидове серце, як перелiчив вiн народ.10

I сказав Давид до Господа: Я дуже згрiшив, що зробив це! А тепер, Господи, вiдсунь же прови-
ну Свого раба, бо я дуже немудро вчинив!... I встав Давид рано вранцi, а Господнє слово було до11

пророка Гада, Давидового прозорливця, говорячи: Iди, та й скажеш Давидовi: Так сказав Господь:12

Три карi кладу Я на тебе, вибери собi одну з них, i Я зроблю її тобi. I прийшов Гад до Давида, i13

розповiв йому та й до нього сказав: Чи прийдуть тобi сiм лiт голоду в твоїм краї, чи теж три мiсяцi
твого втiкання перед ворогами твоїми, а вони тебе гнатимуть, чи теж буде три днi моровиця в твоїм
Краї? Подумай тепер та й рiши, яке слово верну я Тому, Хто послав мене. I сказав Давид до Гада:14

Сильно скорблю я! Нехай же впадемо ми до Господньої руки, бо велике Його милосердя, а в руку
людську нехай я не впаду!... I дав Господь моровицю в Iзраїлi вiд ранку й аж до часу умовлення,15
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i померло з народу вiд Дану й аж до Беер-Шеви сiмдесят тисяч чоловiка... I простяг той Ангол 16

свою руку на Єрусалима, щоб вигубити його, та Господь пожалував щодо того зла. I сказав Вiн до
Ангола, що вигубляв серед народу: Забагато тепер, попусти свою руку! А Ангол Господнiй був при
тоцi євусеянина Аравни. I сказав Давид до Господа, коли побачив того Ангола, що побивав серед 17

народу, i проказав: Я ось згрiшив, i пiшов проти Закону. А цi вiвцi, що зробили вони? Нехай же
рука Твоя буде на менi та на домi батька мого!... I прийшов того дня Гад до Давида, та й сказав 18

йому: Устань, постав Господевi жертiвника на току євусеянина Аравни. I пiшов Давид за словами 19

Гадовими, як наказав був Господь. I виглянув Аравна, i побачив царя та його слуг, що йдуть до 20

нього. I вийшов Аравна, i вклонився царевi обличчям своїм до землi. I сказав Аравна: Чого при- 21

йшов пан мiй, цар, до свого раба? А Давид вiдказав: Купити вiд тебе цього тока, щоб збудувати
жертiвника для Господа, i буде стримана зараза вiд народу. I сказав Аравна до Давида: Нехай пан 22

мiй, цар, вiзьме, i нехай принесе жертву, що добре в очах його. Дивися, ось худоба на цiлопалення,
а молотiлки та ярма на дрова. Усе вiддає Аравна, о царю, царевi. I сказав Аравна до царя: Го- 23

сподь, Бог твiй, нехай уподобає Собi тебе! I сказав цар до Аравни: Нi, бо тiльки куплю вiд тебе за 24

цiну, i не принесу дармо цiлопалень Господевi, Боговi моєму. I купив Давид тока й худобу за срiбло
п’ятидесяти шеклiв. I Давид збудував там жертiвника для Господа, i принiс цiлопалення та мирнi 25

жертви. I Господь був ублаганий для Краю, i була стримана зараза вiд Iзраїля.



ПЕРША КНИГА ЦАРIВ

А
Давид постарiв, увiйшов у лiта. I покривали його одежами, та не було йому тепло. I ска-1, 2

зали йому його раби: Нехай пошукають для пана царя молоду дiвчину, i стане вона перед
царем, i буде йому за доглядачку. I буде вона лежати при лонi твоїм, i буде тепло пановi
царевi! I шукали дiвчину вродливу по всiй Iзраїлевiй границi, та й знайшли шунаммiтку3

Авiшаг, i привели її до царя. А та дiвчина була дуже вродлива. I була вона царевi доглядачкою,4

i прислуговувала йому, та цар не пiзнав її. А Адонiя, син Хаггiтин, бундючився та говорив: Я бу-5

ду царювати! I справив вiн собi повоза та верхiвцiв, та п’ятдесят чоловiка бiгунiв перед собою. А6

батько його нiколи його не засмучував, щоб сказати: Чому ти так робиш? А вiн також був дуже
вродливий, i мати народила його по Авесаломi. I мав вiн змову з Йоавом, сином Церуї, та зо свя-7

щеником Евiятаром, i вони помагали Адонiї. А священик Садок, i Беная, син Єгоядин, i пророк8

Натан, i Шiм’ї, i Реї та Давидовi лицарi не були з Адонiєю. I принiс Адонiя в жертву худоби дрi-9

бної та худоби великої, та худоби ситої при Евен-Газзохелетi, що при Ен-Рогелi, i закликав усiх
братiв своїх, царських синiв, та всiх Юдиних мужiв, царських слуг. А пророка Натана, i Бенаю, i10

лицарiв та брата свого Соломона вiн не покликав. I сказав Натан до Вiрсавiї, Соломонової матерi,11

говорячи: Чи ти не чула, що зацарював Адонiя, син Хаггiтин, а пан наш Давид не знає про те? А12

тепер iди, я тобi пораджу, i рятуй життя своє та життя сина свого Соломона! Iди, i ввiйдеш до царя13

Давида та й скажеш до нього: Чи ж не ти, пане мiй царю, присягнув був своїй невiльницi, говоря-
чи: Син твiй Соломон буде царювати по менi, i вiн буде сидiти на тронi моїм. Чому ж зацарював
Адонiя? Ото, ти ще будеш говорити там iз царем, а я ввiйду за тобою, i потверджу слова твої. I14, 15

ввiйшла Вiрсавiя до царя в кiмнату, а цар був дуже старий, i шунаммiтка Авiшаг послуговувала ца-
ревi. I похилилася Вiрсавiя, i вклонилася царевi до землi. А цар сказав: Що тобi? I вона сказала16, 17

йому: Пане мiй, ти присягнув був своїй невiльницi Господом, Богом своїм: Соломон, син твiй, буде
царювати по менi, i вiн сидiтиме на тронi моїм. А тепер ось зацарював Адонiя, а ти, пане мiй царю,18

не знаєш про те... I принiс вiн у жертву багато волiв i худоби ситої та худоби дрiбної, i покликав19

усiх царських синiв, i священика Евiятара та Йоава, вождя вiйська, а раба твого Соломона не по-
кликав. А ти, пане мiй царю, очi всього Iзраїля на тобi, щоб ти сказав їм, хто буде сидiти на тронi20

пана мого царя по ньому. Iнакше станеться, як спочине пан мiй цар з батьками своїми, то буду я21

та син мiй Соломон винними. I ось, ще вона говорила з царем, а прийшов пророк Натан. I до-22, 23

несли царевi, говорячи: Ось пророк Натан! I ввiйшов вiн перед цареве обличчя i впав перед царем
обличчям своїм до землi. I сказав Натан: Пане мiй царю! Чи ти сказав: Адонiя буде царювати по24

менi, i вiн буде сидiти на тронi моїм? Бо зiйшов вiн сьогоднi, i принiс у жертву багато волiв i худоби25

ситої та худоби дрiбної. I вiн покликав усiх царських синiв, i провiдникiв вiйська, i священика Евi-
ятара, i ось вони їдять та п’ють перед ним, i говорять: Нехай живе цар Адонiя! А мене я раб твiй!26

i священика Садока, i Бенаю, сина Єгоядиного, та раба твого Соломона не покликав. Чи ця рiч27

була вiд пана мого царя, а ти не повiдомив раба свого, хто буде сидiти на тронi мого пана царя по
ньому? А цар Давид вiдповiв та й сказав: Покличте менi Вiрсавiю! I прийшла вона перед царське28

обличчя, i стала перед царем. I присягнув цар та й сказав: Як живий Господь, що визволив душу29

мою вiд усякого лиха, як присягнув я тобi Господом, Богом Iзраїля, говорячи: Син твiй Соломон30

буде царювати по менi, i вiн буде сидiти на моєму тронi замiсть мене, так я й зроблю цього дня! I31

вклонилася Вiрсавiя обличчям своїм до землi, i впала перед царем та й сказала: Нехай живе пан
мiй, цар Давид, навiки! I сказав цар Давид: Покличте менi священика Садока, i пророка Натана та32

Бенаю, сина Єгоядиного. I поприходили вони перед цареве обличчя. I сказав цар до них: Вiзьмiть33

iз собою слуг вашого пана, i посадiть мого сина Соломона на мою мулицю, i зведiть його до Гiхону.
А там помаже його священик Садок та пророк Натан на царя над Iзраїлем. I засурмiть у сурму та34

й скрикнете: Нехай живе цар Соломон! Потiм пiдете за ним, а вiн увiйде та й сяде на моєму тронi,35

i вiн буде царювати замiсть мене, i йому наказав я бути володарем над Iзраїлем та над Юдою. I36

вiдповiв Беная, син Єгоядин, та й сказав: Амiнь. Так нехай скаже Господь, Бог пана мого царя! Як37

був Господь iз паном моїм царем, так нехай буде з Соломоном, i нехай Вiн звеличить трон його над
трона пана мого царя Давида! I пiшов священик Садок та пророк Натан, i Беная, син Єгоядин,38

i керетянин, i пелетянин, i посадили Соломона на мулицю царя Давида, та й повели його до Гiхо-
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ну. I взяв священик Садок рога оливи iз скинiї, та й помазав Соломона. I засурмили в сурму, та 39

й кричав увесь народ: Нехай живе цар Соломон! I пiднявся за ним ввесь народ. А народ грав на 40

сопiлках та радiв великою радiстю, аж земля розпадалася вiд їхнього голосу! I почув це Адонiя та 41

всi покликанi, що були з ним, а вони тiлькищо скiнчили їсти. I почув Йоав голос сурми та й ска-
зав: Що це за крик та гамiр у мiстi? Ще вiн говорив, аж ось приходить Йоанатан, син священика 42

Евiятара. А Адонiя сказав: Увiйди, бо ти муж гiдний, i звiсти нам щось добре! I вiдповiв Йонатан 43

та й сказав до Адонiї: Таж пан наш цар Давид настановив на царя Соломона! I послав iз ним цар 44

священика Садока та пророка Натана, i Бенаю, Єгоядиного сина, i керетянина, i пелетянина, i вони
посадили його на царську мулицю. I помазали його в Гiхонi священик Садок та пророк Натан на 45

царя. I повиходили вони звiдти веселi, i зашумiло мiсто. Це той голос, що ви чули. I Соломон уже 46

засiв на тронi царства. I також посходилися царськi слуги, щоб поблагословити нашого пана царя 47

Давида, говорячи: Нехай Бог твiй учинить Соломонове iм’я славнiшим вiд твого iмени, i нехай зве-
личить його трон над трона твого! I вклонився цар на ложi своїм. I сказав цар так: Благословенний 48

Господь, Бог Iзраїлiв, що сьогоднi дав сидячого на моїм тронi, а мої очi те бачать! I затремтiли, i 49

повставали всi покликанi, що були з Адонiєю, i пiшли кожен на дорогу свою... А Адонiя боявся 50

Соломона. I встав вiн, i пiшов, i схопився за роги жертiвника. I донесено Соломоновi, кажучи: 51

Ось Адонiя злякався царя Соломона, й ось вiн схопився за роги жертiвника, кажучи: Нехай цар
Соломон зараз присягне менi, що не вб’є свого раба мечем! I сказав Соломон: Якщо вiн буде му- 52

жем чесним, анi волосина його не впаде на землю! А якщо знайдеться в ньому зло, то помре. I 53

послав цар Соломон, i вiдвели його вiд жертiвника. I прийшов вiн, i впав перед царем Соломоном,
а Соломон йому сказав: Iди до свого дому!

I наблизилися Давидовi днi до смерти, i вiн наказав своєму синовi Соломоновi, говорячи: Ось 2, 2

я йду дорогою всiєї землi, а ти будеш мiцний та станеш мужем. I будеш ти стерегти накази Госпо- 3

да, Бога свого, щоб ходити Його дорогами, щоб стерегти постанови Його, заповiдi Його, та устави
Його й свiдчення Його, як писано в Мойсеєвiм Законi, щоб тобi щастило в усьому, що будеш роби-
ти, i скрiзь, куди звернешся, щоб виповнив Господь слово Своє, яке говорив менi, кажучи: Якщо 4

сини твої будуть стерегти дороги свої, щоб ходити перед лицем Моїм у правдi всiм своїм серцем
та всiєю душею своєю, то, сказав: Не буде переводу нiкому вiд тебе на тронi Iзраїлевiм! А також 5

ти знаєш, що зробив менi Йоав, син Церуїн, що зробив вiн двом провiдникам Iзраїлевих вiйськ,
Авнеровi, Неровому синовi, та Амасi, синовi Єтеровому. Вiн повбивав їх, i пролив воєнну кров у
час миру, i поплямив воєнною кров’ю свого пояса, що на стегнах його, та сандалi свої, що на ногах
його. I ти зробиш за своєю мудрiстю, i не даси знизитися сивинi його мирно до шеолу. А синам 6, 7

гiлеадянина Барзiллая зробиш ласку, i нехай вони будуть серед тих, що їдять за твоїм столом, бо
вони отак прийшли до мене, коли я втiкав перед Авесаломом, твоїм братом. А ось з тобою Шiм’ї, 8

Герин син, венiяминiвець iз Бахурiму. А вiн прокляв був мене гострим прокляттям того дня, коли
я йшов до Маханаїму. Та вiн прийшов до Йордану стрiнути мене, i я присягнув йому Господом, го-
ворячи: Не заб’ю тебе мечем! А тепер не прощай йому, бо ти муж мудрий, i знатимеш, що зробити 9

йому, i ти сивину його зведеш у кровi до шеолу. I спочив Давид з батьками своїми, i був похований 10

у Давидовiм Мiстi. А днi, що Давид царював над Iзраїлем, сорок лiт: у Хевронi царював вiн сiм лiт, 11

а в Єрусалимi царював тридцять i три роки. I сiв Соломон на тронi Давида, батька свого, i його 12

царювання було дуже мiцне. I прийшов Адонiя, син Гаггiтин, до Вiрсавiї, Соломонової матерi, а 13

вона сказала: Чи прихiд твiй з миром? I вiн вiдказав: З миром. I сказав: Справа в мене до тебе. А 14

вона вiдказала: Говори! I вiн сказав: Ти знаєш, що моє було це царство, i на мене звернув увесь 15

Iзраїль своє обличчя, щоб менi царювати. Та вiдiйшло царство, i досталось моєму братовi, бо вiд
Господа це сталось йому. А тепер одне бажання жадаю я вiд тебе: Не вiдмовляй менi! А вона ска- 16

зала йому: Говори! I вiн сказав: Скажи царевi Соломоновi, бо вiн не вiдмовить тобi, щоб вiн дав 17

менi шунаммiтку Авiшаг за жiнку. I сказала Вiрсавiя: Добре, я скажу про тебе царевi. I прийшла 18, 19

Вiрсавiя до царя Соломона, щоб сказати йому про Адонiя. А цар устав назустрiч їй, i вклонився їй,
та й сiв на своєму тронi. I поставив вiн трона й для царевої матерi, i вона сiла по правицi його. I 20

сказала вона: Одне мале жадання бажаю я вiд тебе, не вiдмов менi. I сказав їй цар: Жадай, мати
моя, бо я не вiдмовлю тобi. I сказала вона: Нехай шунаммiтка Авiшаг буде дана братовi твоєму 21

Адонiї за жiнку. I вiдповiв цар Соломон та й сказав своїй матерi: I нащо ти просиш шунаммiтку 22
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Авiшаг для Адонiї? Та попроси для нього й царства, бо вiн брат мiй, старший вiд мене, i для ньо-
го, i для священика Евiятара, i для Йоава, Церуїного сина!... I присягнув цар Соломон Господом,23

говорячи: Так нехай зробить менi Бог, i так нехай додасть, коли не на душу свою говорив Адонiя
це слово... А тепер, як живий Господь, що мiцно поставив мене й посадовив мене на тронi мого24

батька Давида, i що зробив менi дiм, як говорив був, сьогоднi буде вбитий Адонiя! I послав цар25

Соломон через Бенаю, Єгоядиного сина, i вiн уразив його, i той помер... А священиковi Евiятаровi26

цар сказав: Iди до Анатоту на поля свої, бо ти чоловiк смерти, а цього дня не вб’ю тебе, бо носив
ти ковчега Владики Господа перед обличчям батька мого Давида, i що терпiв ти в усьому, в чому
терпiв мiй батько. I вигнав Соломон Евiятара, щоб не був священиком для Господа, щоб виповни-27

лося слово Господнє, яке говорив у Шiло на дiм Iлiїв. А звiстка про це прийшла аж до Йоава, бо28

Йоав схилявся до Адонiї, а до Авесалома не схилявся. I втiк Йоав до Господньої скинiї, i схопився
за роги жертiвника... I донесено царевi Соломоновi, що Йоав утiк до скинiї Господньої, i ось вiн29

при жертiвнику. I послав Соломон Бенаю, Єгоядиного сина, говорячи: Iди, урази його! I ввiйшов30

Беная до Господньої скинiї, та й сказав до нього: Так сказав цар: Вийди! А той вiдказав: Нi, я тут
помру! I передав Беная царевi це слово, говорячи: Так сказав Йоав, i так вiдповiв менi. I сказав31

йому цар: Зроби, як я говорив, i врази його. I поховаєш його, i здiймеш невинну кров, що Йоав
пролив був, з мене та з дому мого батька. I нехай оберне Господь його кров на його голову, що вiн32

уразив був двох мужiв справедливих та лiпших вiд нього, i повбивав їх мечем, а батько мiй Давид
того не знав: Авнера, Нериного сина, провiдника Iзраїлевого вiйська, та Амасу, сина Єтеревого,
провiдника Юдиного вiйська. I нехай звернеться їхня кров на голову Йоава та на голову насiння33

його навiки. А Давидовi й насiнню його та дому його й трону його нехай буде мир вiд Господа аж
навiки. I пiшов Беная, Єгоядин син, i вразив його, та й убив його. I був вiн похований у своїм домi34

в пустинi. А цар, замiсть нього, настановив над вiйськом Бенаю, Єгоядиного сина, а священика35

Садока цар настановив замiсть Евiятара. I послав цар, i покликав Шiм’ї та й сказав йому: Збудуй36

собi дiм в Єрусалимi, й осядеш там, i не вийдеш звiдти анi сюди, анi туди. I буде того дня, як ти37

вийдеш i перейдеш поток Кедрон, то щоб ти добре знав, що конче помреш. Кров твоя буде на головi
твоїй! I сказав Шiм’ї до царя: Добра це рiч. Як наказав пан мiй цар, так зробить раб твiй. I сидiв38

Шiм’ї в Єрусалимi багато днiв. I сталося в кiнцi трьох рокiв, i втекли двоє рабiв Шiм’ї до Ахiша,39

Маахiного сина, гатського царя. I донесли Шiм’ї, говорячи: Ось раби твої в Гатi! I встав Шiм’ї, й40

осiдлав осла свого та й подався до Ахiша, щоб пошукати своїх рабiв. I пiшов Шiм’ї, i привiв своїх
рабiв з Гату. А Соломоновi донесено, що Шiм’ї пiшов з Єрусалиму в Гат i вернувся. I послав цар,41, 42

i покликав Шiм’ї та й сказав до нього: Чи ж я не заприсяг тебе Господом, i не взяв свiдка проти
тебе, говорячи: Того дня, коли ти вийдеш i пiдеш туди чи сюди, щоб ти добре знав, що конче по-
мреш? I ти сказав менi: Добра це рiч, що я чув. I чому ти не додержувався Господньої присяги та43

наказа, що я наказав був тобi? I сказав цар до Шiм’ї: Ти знаєш усе те зло, i знало твоє серце, що44

зробив ти Давидовi, батьковi моєму. I поверне Господь твоє зло на твою голову. А цар Соломон45

благословенний, а Давидiв трон буде стояти мiцно перед Господнiм лицем аж навiки. I цар наказав46

Бенаї, Єгоядиному синовi, i той вийшов i вразив його, i вiн помер. I царство змiцнiло в Соломоновiй
руцi.

I посвоячився Соломон iз фараоном, єгипетським царем, i взяв фараонову дочку, i ввiв її до Да-3
видового Мiста, ще доки вiн не закiнчив будувати свого дому й храму Господнього, та муру навколо
Єрусалиму. Та народ приносив жертви на пагiрках, бо не був ще збудований дiм для Господнього2

Iмени аж до тих днiв. I полюбив Соломон Господа, щоб ходити постановами свого батька Дави-3

да, тiльки й вiн приносив жертви та кадив на пагiрках. I пiшов був цар до Гiв’ону, щоб приносити4

там жертви, бо то найбiльший пагiрок. Тисячу цiлопалень принiс Соломон на тому жертiвниковi.
У Гiв’онi з’явився Господь до Соломона в нiчному снi. I Бог сказав: Проси, що Я маю дати тобi!5

А Соломон вiдказав: Ти зробив був велику милiсть iз рабом Своїм Давидом, батьком моїм, як вiн6

ходив перед лицем Твоїм правдою та праведнiстю, та простотою серця з Тобою. I зберiг Ти йому
ту велику милiсть, i дав йому сина, що сидить на його тронi, як є й цього дня. А тепер, Господи,7

Боже, Ти вчинив Свого раба царем замiсть батька мого Давида, а я недоросток, не знаю виходу та
входу. А раб Твiй серед народу Твого, якого Ти вибрав, вiн народ численний, що його не можна8

анi злiчити, анi зрахувати через многоту. Дай же Своєму рабовi серце розумне, щоб судити народ9
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Твiй, щоб розрiзняти добре вiд злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом Твоїм? I 10

була та рiч приємна в Господнiх очах, що Соломон попросив оцю рiч. I сказав Бог до нього: За те, 11

що просив ти цю рiч, а не просив для себе днiв довгих та багатства, i не просив душ ворогiв своїх,
а просив собi розуму, щоб умiти судити, то ось зроблю Я за словом твоїм, ось Я даю тобi серце 12

мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою й не встане такий, як ти, по тобi. А 13

також те, чого не просив ти, Я даю тобi: i багатство, i славу таку, що такого, як ти, не було перед
тобою й не буде нiкого серед царiв усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш Моїми дорогами, щоб 14

дотримувати постанови Мої та заповiдi Мої, як ходив був батько твiй Давид, то продовжу днi твої!
I прокинувся Соломон, аж ось це був сон. I ввiйшов вiн до Єрусалиму, та й став перед ковчегом 15

Господнього заповiту, i принiс цiлопалення та вчинив жертви мирнi. I зробив вiн гостину для всiх
своїх слуг. I прийшли до царя двi жiнки блудницi, та й стали перед обличчям його. I сказала одна 16, 17

жiнка: Прошу, пане мiй, я та ця жiнка сидимо в одному домi. I породила я при нiй у цьому домi. I 18

сталося третього дня по породi моїм, i породила теж оця жiнка. А ми були разом, нiкого чужого в
домi з нами не було, тiльки двоє нас було в домi. А вночi помер син цiєї жiнки, бо вона налягла на 19

нього. I встала вона серед ночi, i взяла мого сина вiд мене, а невiльниця твоя спала, i поклала його 20

при своєму лонi, а свого померлого сина поклала при лонi моїм... I встала я рано, щоб погодувати 21

сина свого, аж ось помер вiн! I придивилася я до нього рано, а ото не був це син мiй, що я породи-
ла... А iнша жiнка вiдказала: Нi, то мiй син живий, а твiй син мертвий! А та говорила: Нi, то твiй 22

син мертвий, а мiй син живий! I так сперечались вони перед царем. I сказав цар: Ця говорить: Це 23

мiй син живий, а син твiй мертвий, а та говорить: Нi, то син твiй мертвий, а мiй син живий. I сказав 24

цар: Подайте менi меча! I принесли меча перед цареве обличчя. I сказав цар: Розiтнiть це живе 25

дитя надвоє, i дайте половину однiй, а половину другiй!... I сказала до царя жiнка, що син її той 26

живий, бо запалилася любов її до сина свого, i сказала вона: Прошу, пане мiй, дайте їй немовлятко
живим, а забити не забивайте його!... А та каже: Хай не буде нi менi, нi тобi, розтинайте!... А цар 27

вiдповiв та й сказав: Дайте їй це живе немовлятко, а вбивати не вбивайте його. Вона його мати! I 28

почув увесь Єрусалим про той суд, що цар розсудив, i стали боятися царя, бо бачили, що в ньому
Божа мудрiсть, щоб чинити суд.

I був цар Соломон царем над усiм Iзраїлем. А оце його провiдники: Азарiя, Садокiв син, свя- 4, 2

щеник. Елiхореф та Ахiйя, сини Шiшi, писарi. Йосафат, син Ахiлудiв, канцлер. А Беная, Єгоя- 3, 4

дин син, над вiйськом, а Садок та Евiятар священики. А Азарiя, Натанiв син, над намiсниками, 5

а Завуд, син Натанiв священик, товариш царiв. А Ахiшар над домом, а Адонiрам, Авдин син над 6

даниною. А в Соломона було дванадцять намiсникiв над усiм Iзраїлем, i вони годували царя та 7

дiм його, мiсяць на рiк був на одного на годування. А оце їхнi iмена: Бен-Гур в Єфремових горах, 8

Бен-Декер у Макацi, i в Шаалевiмi, i в Бет-Шемешi, i в Елонi Бет-Ганану. Бен-Гесед в Арубботi, 9, 10

йому належали: Сохо та ввесь край Хеферу. Бен-Авiнадав уся околиця Дору; Тафат, Соломонова 11

дочка, була йому за жiнку. Баана, Ахiлудiв син Таанах i Мегiддо та ввесь Бет-Шеан, що при Цар- 12

танi, нижче Їзреелу, вiд Бет-Шеану аж до Авел-Мехола, аж до того боку Йокмеаму. Бен-Гевер у 13

гiлеадському Рамотi, йому належали: оселi Яїра, сина Манасiї, що в Гiлеадi, йому околиця Аргову,
що в Башанi, шiстдесят мiст великих, iз муром та з мiдяним засувом. Ахiнадав, син Iддо в Маха- 14

наїмi. Ахiмаац в Нефталимi; також вiн узяв Босмат, Соломонову дочку, за жiнку. Баана, Хушаїв 15, 16

син, в Асирi та в Бе-Алотi. Йосафат, Паруахiв син, в Iссахарi. Шiм’ї, Елин син, у Венiяминi. Ге- 17, 18, 19

вер, син Урiїв, у гiлеадському краї, у краї Сигона, царя аморейського, та Ога, царя башанського.
А один намiсник, що в усьому Краї. Юда та Iзраїль були численнi, як пiсок, що над морем, щодо 20

многоти. Вони їли й пили та тiшилися! А Соломон панував над усiма царствами вiд Рiчки аж до 21

филистимського краю та аж до границi Єгипту. Вони приносили дари та служили Соломоновi по
всi днi його життя. I була Соломонова пожива на один день: тридцять корiв пшеничної муки, а 22

шiстдесят корiв iншої муки. Десятеро з великої ситої худоби, i двадцятеро з худоби великої з пашi 23

та сотня худоби дрiбної, окрiм оленя, i сарни, i антилопи та ситих гусок. Бо вiн панував по всiй цiй 24

сторонi Рiчки вiд Тiфсаху та аж до Аззи над усiма царями по цей бiк Рiчки. I був у нього мир зо всiх
сторiн його навколо. I безпечно сидiв Юда та Iзраїль, кожен пiд своїм виноградником та пiд своєю 25

фiгою вiд Дану й аж до Беер-Шеви всi днi Соломона. I було в Соломона сорок тисяч стiйлiв для 26

коней колесниць його та дванадцять тисяч верхiвцiв. I годували цi намiсники царя Соломона та 27
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кожного, хто приходив до столу царя Соломона, кожен свiй мiсяць, i не було недостачi нi в чому.
А ячменю та соломи для коней та для румакiв спроваджували до мiсця, де хто був, кожен за по-28

становою для нього. I дав Бог Соломоновi дуже багато мудрости та розуму, а широкiсть серця як29

пiсок, що на березi моря. I збiльшилася Соломонова мудрiсть над мудрiсть усiх синiв сходу та над30

усю мудрiсть Єгипту. I був вiн мудрiший вiд усякого чоловiка, вiд Етана езрахiтського, i Гемана, i31

Калкола та Дарди, Махолових синiв. А iм’я його було славне серед усiх людей навколо. I вiн про-32

казав три тисячi приказок, а пiсень його було тисяча й п’ять. I говорив вiн про дерева, вiд кедру,33

що на Ливанi, й аж до iсопу, що росте на стiнi. I говорив про худобу, i про птаства, i про плазуюче
та про риб. I приходили вiд усiх народiв, щоб послухати Соломонову мудрiсть, вiд усiх царiв краю,34

що чули про мудрiсть його.
I послав Хiрам, цар Тиру, своїх слуг до Соломона, бо почув, що його помазали на царя на мiсце5

батька його, бо Хiрам був приятелем Давидовим по всi днi. I послав Соломон до Хiрама, гово-2

рячи: Ти знаєш мого батька Давида, що не мiг вiн збудувати дому для Iмени Господа, Бога свого,3

через вiйни, що оточували його, аж поки Господь не вiддав їх, ворогiв, пiд стопи нiг його. А тепер4

Господь, Бог мiй, дав менi вiдпочинок навколо, нема противника, i нема злого випадку. I ото я маю5

на думцi збудувати дiм Iмени Господа, Бога мого, як Господь говорив був моєму батьковi Давидовi,
кажучи: Син твiй, якого дам замiсть тебе на трон твiй, вiн збудує той дiм для Ймення Мого. А те-6

пер накажи, i нехай зiтнуть менi кедри з Ливану, а раби мої будуть iз рабами твоїми, а в нагороду за
твоїх рабiв я дам тобi все, що скажеш, бо ти знаєш, що серед нас немає нiкого, хто вмiв би стинати
дерева, як сидоняни. I сталося, як почув Хiрам Соломоновi слова, то дуже зрадiв та й сказав: Бла-7

гословенний Господь сьогоднi, що дав Давидовi мудрого сина над цим великим народом! I послав8

Хiрам до Соломона, говорячи: Почув я про те, про що посилав ти до мене. Я виконаю все бажання
твоє, щодо дерева кедрового та дерева кипарисового. Мої раби спустять iз Ливану до моря, а я9

їх поскладаю в плоти, i вiдправлю морем аж до мiсця, про яке пошлеш менi звiстку, i порозбиваю
їх там, i ти забереш. А ти виконаєш моє бажання, дати хлiба для мого дому. I давав Хiрам Со-10

ломоновi дерева кедровi та дерева кипарисовi, усе за бажанням його. А Соломон давав Хiрамовi11

двадцять тисяч корiв пшеницi, живнiсть для дому його, та двадцять тисяч корiв товченої оливи. Так
давав Соломон Хiрамовi рiк-у-рiк. А Господь дав Соломоновi мудрiсть, як обiцяв був йому. I був12

мир мiж Хiрамом та мiж Соломоном, i обидва вони склали умову. А Соломон зiбрав данину робi-13

тникiв зо всього Iзраїля, i була та данина тридцять тисяч чоловiка. I вiн посилав їх до Ливану, по14

десять тисяч на мiсяць, наперемiну: мiсяць були вони на Ливанi, два мiсяцi у домi своїм; а Адонiрам
доглядав над робiтниками. I було в Соломона сiмдесят тисяч тягарових носiїв та вiсiмдесят тисяч15

ламачiв у горах, окрiм трьох тисяч i трьох сотень керiвникiв, що настановив Соломон над працею,16

вони правили над народом, що робили працю. I цар наказав, i вони ламали велике камiння, камi-17

ння дороге, щоб закласти дiм iз тесаного камiння. I їх отесували будiвничi Соломоновi й будiвничi18

Хiрамовi та гiвляни, i наготовили дерева та камiння на збудування храму.
I сталося, року чотирисотого й вiсiмдесятого по виходi Iзраїлевих синiв з єгипетського краю,6

четвертого року Соломонового царювання над Iзраїлем, мiсяця зiва, почав вiн будувати той храм
для Господа. А той храм, що цар Соломон збудував для Господа, шiстдесят лiктiв довжина його, а2

двадцять ширина його, а тридцять лiктiв вишина його. А притвор перед храмом цього дому двад-3

цять лiктiв довжина його, вiдповiдно широкости храму, десять лiктiв ширина його перед храмом. I4

зробив вiн для храму прозорi вiкна, широкi знадвору й вузькi всерединi. А до стiни храму збудував5

вiн прибудiвку навколо, зо стiнами дому навколо храму та найсвятiшого, i поробив бiчнi кiмнати
навколо. Долiшня прибудiвка ширина її п’ять лiктiв, а середня шiсть лiктiв ширина її, а третя сiм6

лiктiв ширина її, бо вiн дав навколо храму знадвору виступи, щоб не тримати їх у стiнах храму. А7

храм, коли був будований, будувався з викiнченого каменя з каменоломнi, а молотки та сокира,
всяке залiзне знаряддя не було чуте в храмi, коли його будували. Вхiд до середньої бiчної кiмнати8

був з правого боку храму, а крученими сходами входили до середньої, а з середньої до третьої. I9

збудував вiн той храм та й покiнчив його. I покрив вiн храм дошками та брусками кедрових дерев.
I збудував вiн прибудiвку на ввесь храм, п’ять лiктiв вишина її, i вона трималася храму кедрови-10

ми деревинами. I було Господнє слово до Соломона, говорячи: Цей храм, що ти будуєш, якщо11, 12

ти ходитимеш Моїми уставами й постанови Мої будеш виконувати, i будеш дотримувати всi Мої
заповiдi, щоб ними ходити, то Я виповню на тобi Своє слово, яке Я говорив був батьковi твоєму
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Давидовi. I пробуватиму посеред Iзраїлевих синiв, i не покину Свого Iзраїлевого народу. I збуду- 13, 14

вав Соломон той храм та й скiнчив його. I побудував вiн стiни храму зсередини з кедрових дощок, 15

вiд пiдлоги храму аж до стiн стропу покрив усерединi деревом, а пiдлогу храму покрив кипарисо-
вими дошками. I збудував тих двадцять лiктiв стiни з-заду храму з кедрових дощок, вiд пiдлоги аж 16

до стiн стропу, i це збудував йому зсередини за девiра, за Святеє Святих. А той храм був на сорок 17

лiктiв, вiн той, що перед девiром. А на кедринi всерединi храму була рiзьба огiркiв та вiдкритих 18

квiтiв. Усе кедрина, камiнь був невидний. А найсвятiше вiн приготовив усерединi храму, щоб дати 19

туди ковчега Господнього заповiту. А середина найсвятiшого двадцять лiктiв довжина, i двадцять 20

лiктiв ширина, i двадцять лiктiв вишина його, i вiн покрив його щирим золотом, i також покрив
кедрового жертiвника. I Соломон покрив той храм зсередини щирим золотом, а перед найсвятi- 21

шим перетягнув золотими ланцюгами, та покрив його золотом. I ввесь храм вiн покрив золотом 22

аж до кiнця всього храму i всього жертiвника, що при найсвятiшому, покрив золотом. I зробив у 23

найсвятiшому двох херувимiв з оливкового дерева, десять лiктiв вишина його. I п’ять лiктiв одне 24

крило херувима, i п’ять лiктiв друге крило херувима; десять лiктiв вiд кiнця одного його крила i аж
до кiнця другого його крила. I десять лiктiв був i другий херувим, одна мiра й один вид обом херу- 25

вимам. Височина одного херувима десять лiктiв, i так i другого херувима. I дав вiн тих херувимiв 26, 27

усерединi внутрiшнього храму. I херувими простягали свої крила, i торкалося крило одного однiєї
стiни, а крило другого херувима торкалося другої стiни. А їхнi внутрiшнi крила дотикалися крило
до крила. I вiн покрив херувимiв золотом. А всi стiни храму навколо приоздобив ритими рiзьба- 28, 29

ми херувимiв i пальм та розкритих квiтiв, зсередини та вiд зовнiшньої частини. А пiдлогу храму 30

вiн покрив золотом для внутрiшньої та для зовнiшньої частини. А на вхiд до найсвятiшого зробив 31

дверi з оливкового дерева; стовп, бiчнi одвiрки п’ятикутнi. I двоє дверей були з оливкового дерева, 32

i на них були поробленi рiзьби херувимiв i пальм та розкритих квiтiв, i покрив золотом; i обклав
золотом тих херувимiв та тi пальми. I так поробив i одвiрки для входу до храму, з оливкового де- 33

рева, одвiрки чотирикутнi. А двоє дверей були з кипарисового дерева. Двi частинi одних дверей та 34

двi частинi других дверей були рухомi. I повирiзував на них херувимiв i пальми та розкритi квiти, 35

i покрив золотом, викутим по рiзьбi. I збудував вiн унутрiшнiй двiр, три ряди тесаного каменя та 36

ряд стятого кедрового брусся. Року четвертого був заложений храм Господнiй, у мiсяцi зiв, а року 37, 38

одинадцятого, у мiсяцi бул, вiн мiсяць восьмий був закiнчений той храм зо всiма речами його та за
всiма планами його. I вiн будував його сiм рокiв.

А свiй дiм Соломон будував тринадцять рокiв, та й скiнчив увесь свiй дiм. I збудував вiн дiм 7, 2

Ливанського Лiсу, сто лiктiв довжина його, i п’ятдесят лiктiв ширина його, i тридцять лiктiв ви-
шина його, на чотирьох рядах кедрових стовпiв, а кедровi брусся на стовпах. I покритий вiн був 3

кедриною зверху на бiчних кiмнатах, що на сорока й п’яти стовпах, по п’ятнадцять на ряд. А луткiв 4

було три ряди, вiкно до вiкна три рази. А всi дверi та бiчнi одвiрки чотирикутнi, з порогами, а нав- 5

проти вiкно до вiкна три рази. I зробив вiн сiни зо стовпiв, п’ятдесят лiктiв довжина їх та тридцять 6

лiктiв ширина їх, i iншi сiни перед ними, i стовпи, i причiлок даху. I зробив вiн тронову залю, де 7

судив, залю судову, i покрив кедриною вiд пiдлоги до стелi. А його дiм, де жив, на iншому дворi, 8

зсередини сiней, був такий, як та робота. I зробив вiн дiм для фараонової дочки, яку взяв Соломон,
як тi сiни. Усе це з дорогого камiння, тесаного за мiрою, обрiзаного пилкою зсередини та iззовнi, i 9

вiд основи аж до стелi, а iззовнi аж до великого двора. А заснований вiн був на дорогих камiннях, 10

камiннях великих, камiння десяти лiктiв та камiння восьми лiктiв. А згори дорогi камiння, тесанi 11

за мiрою, та кедрина. А навколо великий двiр, три ряди тесаного камiння та ряд стятого кедрово- 12

го брусся; те саме й для внутрiшнього двору Господнього храму та для сiней храму. I послав цар 13

Соломон, i взяв iз Тиру Хiрама, це син однiєї вдови, з племени Нефталимового, а батько його ти- 14

рянин, що робив на мiдi. I був вiн наповнений мудрiстю й розумом, та вмiнням робити всяку роботу
на мiдi. I прийшов вiн до царя Соломона, i зробив усю його роботу. I вiн вiдлив два мiдянi стов- 15

пи, вiсiмнадцять лiктiв височина одного стовпа, а шнур дванадцяти лiктiв оточив би його; такий i
стовп другий. I зробив вiн двi маковицi, щоб дати на верхи тих стовпiв, вiдлив їх iз мiдi; п’ять лiктiв 16

височина однiєї маковицi, i п’ять лiктiв височина маковицi другої. А на тих маковицях, що були 17

на верхах стовпiв, було мереживо плетеної роботи та шнурки роботою ланцюжкiв, сiм на макови-
цi однiй i сiм на маковицi другiй. I поробив вiн тi стовпи так, що два ряди гранатових яблук були 18

навколо на одному мереживi, щоб покрити маковицi, що на верху; i так зробив i маковицi другiй.
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А маковицi, що на верху тих стовпiв, були зробленi як лiлеї, на чотири лiктi, у притворi. I маковицi19, 20

на обох стовпах також зверху, навпроти випуклини, що з боку мережива. А тих гранатових яблук
двiстi, рядами навколо на маковицi другiй. I поставив вiн тi стовпи до притвору храму. I поставив21

вiн правого стовпа, i назвав iм’я йому: Яхiн; i поставив стовпа лiвого, i назвав iм’я йому: Боаз. А22

на верху стовпiв зроблено як лiлеї. I була скiнчена робота стовпiв. I зробив вiн лите море, десять23

лiктiв вiд краю його аж до краю його, навколо круглясте, i п’ять лiктiв височина його. А шнур на
тридцять лiктiв оточив би його навколо. А здолу на краях його оточували його подоби огiркiв, по24

десять у лiктi, вони оточували море навколо. Було два ряди тих огiркiв, вилитих при литтi його.
Воно стояло на дванадцятьох волах, три оберненi на пiвнiч, i три оберненi на захiд, i три оберненi25

на пiвдень, i три оберненi на схiд. А море на них зверху, а ввесь зад їх до нутра. А грубина його26

долоня, а краї його подiбнi до краю келиха, як квiтки лiлеї. Мiстило воно двi тисячi батiв. I зробив27

вiн десять мiдяних пiдстав, чотири лiктi довжина однiєї пiдстави, i чотири лiктi ширина її, а три лiктi
вишина її. А оце робота пiдстави: у них лиштви, а тi лиштви помiж прутами. А на лиштвах, що28, 29

мiж прутами, леви, воли та херувими. А на прутах зверху пiднiжки, а пiд левами та волами китицi,
зробленi розложистими. I чотири мiдянi кола для однiєї пiдстави та мiдянi осi. А на чотирьох ро-30

гах їхнi рамена, пiд мiдницею рамена литi, з кожного боку китицi. А гирло його з нутра маковицi31

й вище лiкоть; а гирло круглясте, роботи пiднiжка, лiкоть i пiвлiктя; i також на гирлi його рiзьби,
а рамено їх квадратове, не круглясте. I чотири тi кола були пiд лиштвами, а осi колес у пiдставi.32

А вишина одного кола лiкоть i пiвлiктя. А робота тих кiл як робота кола возового; їхнi осi, i їхнi33

обiддя, i їхнi шпицi, i їхнi маточини усе лите. I чотири рамена на чотирьох рогах однiєї пiдстави;34

з пiдстави виходили рамена її. А на верху пiдстави було округле навкiлля, пiвлiктя вишини; а на35

верху пiдстави ручки її та лиштви її з неї. I вiн повирiзував на таблицях ручок її та на лиштвах її36

херувимiв левiв та пальми, на кожнiм вiльнiм мiсцi, та китицi навколо. Як це, вiн зробив десять37

пiдстав, лиття одне, мiра одна, одна робота для них усiх. I зробив вiн десять мiдяних умивальниць,38

сорок батiв мала кожна вмивальниця; чотири лiктi кожна вмивальниця; одна вмивальниця на однiй
пiдставi, так для десяти пiдстав. I дав тi пiдстави п’ять на боцi храму з правицi, i п’ять на боцi хра-39

му з лiвицi його, а море дав на правому боцi храму, наперед, навпроти полудня. I поробив Хiрам40

умивальницi й лопатки та кропильницi. I покiнчив Хiрам робити всю ту роботу, що зробив царевi
Соломоновi для храму Господнього: два стовпи та двi голiвки маковиць, що на верху стовпiв, i41

два мережива на покриття двох голiвок маковиць, що на верху стовпiв; i чотири сотнi гранатових42

яблук для двох мережив, два ряди гранатових яблук для одного мережива, на покриття обох голi-
вок маковиць, що на верху стовпiв; i пiдстави десять, i вмивальницi десять; i одне море, i воли43, 44

дванадцять пiд морем; i горнята, i лопатки, i кропильницi та всi тi речi, що Хiрам поробив царевi45

Соломоновi в Господньому домi, усе виполiрувана мiдь. На Йорданськiй рiвнинi повiдливав їх цар46

у глибокiй землi мiж Суккотом та мiж Царетаном. I порозставляв Соломон усi цi речi; через дуже47

велику многоту їх не була справджена вага мiдi. I поробив Соломон усi речi, що в Господньому48

храмi: золотого жертiвника, i золотого стола, що на ньому хлiб показний, i свiчники, п’ять з пра-49

вицi та п’ять з лiвицi, перед найсвятiшим, зо щирого золота; i квiтки, i лямпади, i щипчики, з золота;
i миски, i ножицi, i кропильницi, i ложки, i лопатки, золото щире; i чопи для дверей внутрiшнього50

храму, для Святого Святих, для дверей дому для храму золото. I була покiнчена вся ця праця, яку51

цар Соломон зробив в Господньому храмi. I Соломон повносив освяченi речi свого батька Давида;
срiбло й золото та речi дав у скарбницi Господнього храму.

Тодi Соломон зiбрав усiх Iзраїлевих старших та голiв племен, керiвникiв батькiвських домiв8
Iзраїлевих синiв, до царя Соломона до Єрусалиму, щоб перенести ковчега Господнього заповiту
з Давидового Мiста, воно Сiон. I були зiбранi до царя Соломона всi iзраїльтяни в свято в мiся-2

цi етанiм, вiн мiсяць сьомий. I поприходили всi Iзраїлевi старшi, а священики понесли ковчега. I3, 4

понесли вони Господнього ковчега, i скинiю заповiту та всi святi речi, що в ковчезi; i понесли їх свя-
щеники та Левити. А цар Соломон та вся Iзраїлева громада, що зiбралися при ньому, були з ним5

перед ковчегом, i приносили в жертву худобу дрiбну та худобу велику, що через многiсть не була во-
на анi записувана, анi лiчена. I внесли священики ковчега Господнього заповiту до девiру храму, до6

Святого Святих, пiд крила херувимiв. Бо херувими простягали крила над мiсцем ковчегу, i затiню-7

вали херувими над ковчегом та над його держаками зверху. А тi держаки були довгi, i головки тих8

держакiв були виднi з святинi перед найсвятiшим, а зназовнi не були виднi. I вони там аж до цього
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дня. У ковчезi не було нiчого, тiльки двi камiннi таблицi, що поклав туди Мойсей на Хоривi, коли 9

Господь склав був заповiта з Iзраїлевими синами при виходi їх з єгипетського краю. I сталося, як 10

священики виходили з святинi, то хмара наповнила Господнiй храм. I не могли священики стояти 11

й служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Господнiй храм! Тодi Соломон проказав: 12

Промовив Господь, що Вiн пробуватиме в мряцi. Будуючи, я збудував оцей храм, на оселю Тобi, 13

мiсце Твого пробування навiки! I повернув цар обличчя своє, та й поблагословив Iзраїлiв збiр, 14

увесь же Iзраїлiв збiр стояв. I вiн сказав: Благословенний Господь, Бог Iзраїлiв, що Своїми уста- 15

ми говорив був iз моїм батьком Давидом, i рукою Своєю тепер виконав, говорячи: Вiд того дня, 16

коли Я вивiв Свiй народ, Iзраїля, з Єгипту, Я не вибрав Собi мiста зо всiх Iзраїлевих племен, щоб
збудувати храм на пробування Мого Ймення там. I вибрав Я Давида, щоб був над Моїм Iзраїлевим
народом. I було на серцi мого батька Давида збудувати храм для Ймення Господа, Бога Iзраїля. 17

Та сказав Господь до мого батька Давида: За те, що на твоєму серцi було збудувати храм для Йме- 18

ння Мого, ти зробив добре, що було тобi це на серцi. Тiльки ти не збудуєш цього храму, але син 19

твiй, що вийде iз стегон твоїх, вiн збудує цей дiм для Ймення Мого! I виконав Господь Своє слово, 20

що Вiн говорив. I став я на мiсце батька мого Давида, та й сiв на Iзраїлевому тронi, як говорив був
Господь, i я збудував оцей храм для Ймення Господа, Бога Iзраїлевого. I встановив я там мiсце для 21

ковчега, де Господнiй заповiт, якого Вiн склав iз нашими батьками, коли виводив їх з єгипетського
краю. I став Соломон перед Господнiм жертiвником навпроти всього Iзраїлевого збору, i простяг 22

руки свої до неба та й сказав: Господи, Боже Iзраїлiв! Нема подiбного Тобi Бога на небесах угорi 23

та на землi долi. Ти стережеш заповiта та милiсть для Своїх рабiв, що ходять перед Твоїм лицем
усiм своїм серцем. Ти додержав Своєму рабовi, Давидовi, батьковi моєму, те, що говорив йому. I 24

говорив Ти йому Своїми устами, а рукою Своєю виконав, як цього дня. А тепер, Господи, Боже 25

Iзраїлiв, додерж для Свого раба Давида, мого батька, те, що говорив був йому, кажучи: Не буде в
тебе переводу з-перед лиця Мого нiкому з тих, що сидiтимуть на Iзраїлевiм тронi, якщо тiльки сини
твої будуть держатися своїх дорiг, щоб ходити перед Моїм лицем, як ти ходив перед лицем Моїм.
А тепер, Боже Iзраїлiв, нехай буде запевнене слово Твоє, яке Ти говорив рабовi Своєму Давидовi, 26

моєму батьковi. Бо чи ж справдi Бог сидить на землi? Ось небо та небо небес не обiймають Тебе, 27

що ж тодi храм той, що я збудував? Та ти зглянешся на молитву Свого раба та на його блага- 28

ння, Господи, Боже мiй, щоб почути спiв та молитву, якою раб твiй молиться перед лицем Твоїм
сьогоднi, щоб очi Твої були вiдкритi на цей храм уночi та вдень, на те мiсце, про яке Ти сказав: Не- 29

хай буде Ймення Моє там, щоб почути молитву, якою буде молитися Твiй раб на цьому мiсцi! I Ти 30

будеш прислухатися до благання Свого раба, та Свого народу, Iзраїля, що будуть молитися на цьо-
му мiсцi. А Ти почуєш на мiсцi Свого пробування, на небесах, i почуєш, i простиш. Як згрiшить 31

людина проти свого ближнього, i вимагатимуть вiд нього клятви, щоб вiн поклявся, i для клятви
прийдуть перед Твiй жертiвник у цьому храмi, то Ти почуєш iз небес, i зробиш, i розсудиш Своїх 32

рабiв, осудиш несправедливого, щоб дати його дорогу на його голову, i всправедливиш праведного,
щоб вiддати йому за його справедливiстю. Коли Твiй народ, Iзраїль, буде вдарений ворогом за те, 33

що прогрiшив Тобi, i коли вони звернуться до Тебе, i будуть славити Iм’я Твоє, i будуть молитися,
i будуть благати Тебе в цьому храмi, то Ти почуєш iз небес, i простиш грiх народу Свого, Iзраїля, 34

i вернеш їх до землi, яку дав Ти їхнiм батькам. Коли замкнеться небо й не буде дощу, бо прогрi- 35

шаться Тобi, то коли знову вони помоляться на цьому мiсцi, i будуть славити Iм’я Твоє, i вiд грiха
свого вiдвернуться, бо Ти будеш їх впокоряти, то Ти почуєш на небесах, i простиш грiх Своїх рабiв 36

та народу Свого, Iзраїля, бо покажеш їм ту добру дорогу, якою вони пiдуть, i Ти даси дощ на Край
Свiй, якого Ти дав Своєму народовi на спадщину. Голод коли буде в Краю, моровиця коли буде, 37

посуха, жовтачка, сарана, черва коли буде, коли його ворог стане тiснити його в краю мiст його,
коли буде яка пораза, яка хвороба, усяка молитва, усяке благання, що буде вiд якої людини чи вiд 38

усього народу Твого, Iзраїля, коли кожен почує рану свого серця, i простягне руки свої до цього
храму, то Ти почуєш iз небес, iз мiсця постiйного пробування Свого, i простиш, i зробиш, i даси 39

кожному за всiма його дорогами, бо Ти Сам знаєш серце всiх людських синiв, щоб вони боялися 40

Тебе по всi днi, доки вони житимуть на поверхнi землi, яку Ти дав батькам нашим. Також i чужин- 41

ця, що вiн не з народу Твого, Iзраїля, i вiн прийде з далекого краю ради Ймення Твого, бо почують 42

i вони про велике Iм’я Твоє, i про сильну руку Твою та про витягнене рамено Твоє, i прийде вiн i по-
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молиться в цьому храмi, Ти почуєш це з небес, мiсця постiйного пробування Свого, i зробиш усе,43

про що буде кликати до Тебе той чужинець, щоб усi народи землi пiзнали Iм’я Твоє, щоб боялися
Тебе, як народ Твiй, Iзраїль, i щоб пiзнали вони, що Iм’ям Твоїм названо цей храм, що я збудував.
Коли народ Твiй вийде на вiйну на свого ворога, дорогою, якою Ти пошлеш їх, i помоляться вони44

до Господа в напрямi до мiста, що Ти вибрав його, та храму, що я збудував для Ймення Твого, то45

почуєш Ти з неба їхню молитву та їхнє благання, i вчиниш їм суд! Коли вони згрiшать Тобi, бо46

немає людини, щоб вона не згрiшила, i Ти розгнiваєшся на них, i вiддаси їх вороговi, а їхнi поло-
нителi вiдведуть їх у неволю до ворожого краю далекого чи близького, i коли вони прийдуть до47

розуму в краю, куди взятi в неволю, i навернуться, i будуть благати Тебе в краю полонителiв своїх,
говорячи: Ми згрiшили, i безбожне чинили, були ми виннi; i коли вони навернуться до Тебе всiм48

своїм серцем i всiєю душею своєю в краю ворогiв своїх, що їх поневолили, i помоляться до Тебе
в напрямi до свого краю, що Ти дав їхнiм батькам, у напрямi мiста, яке Ти вибрав, та храму, що я
збудував для Iмени Твого, то Ти почуєш на небесах, постiйному мiстi пробування Свого, їхню мо-49

литву та їхнє благання, i зробиш їм суд, i пробачиш Своєму народовi, що вони згрiшили Тобi, i всi50

їхнi провини, що завинили проти Тебе, i нахилиш до любови полонителiв їхнiх, i вони змилосердя-
ться над ними, бо вони народ Твiй та надiл Твiй, яке Ти вивiв з Єгипту, з середини залiзної гутничої51

печi, щоб очi Твої були вiдкритi на благання Твого раба та на благання народу Твого, Iзраїля, щоб52

прислухуватися до них, коли вони кликатимуть до Тебе. Бо Ти видiлив їх зо всiх народiв Собi на53

надiл, як говорив був через Мойсея, Свого раба, коли Ти виводив наших батькiв iз Єгипту, Вла-
дико мiй, Господи! I сталося, як Соломон скiнчив цю молитву й благання до Господа, то вiн устав54

вiд Господнього жертiвника, де вiн стояв на колiнах своїх, а руки його були простягненi до неба.
I встав вiн, i поблагословив усi Iзраїлевi збори, говорячи сильним голосом: Благословенний Го-55, 56

сподь, що дав мир Своєму народовi, Iзраїлевi, усе, як обiцяв був, не вiдпало анi одне слово зо всiх
Його добрих слiв, якi Вiн говорив був через раба Свого Мойсея. Нехай буде Господь, Бог наш,57

з нами, як був Вiн iз нашими батьками, нехай Вiн не опустить нас, нехай Вiн не покине нас, щоб58

прихиляти наше серце до Себе, щоб ми ходили всiма Його дорогами, щоб ми дотримувалися нака-
зiв Його, i уставiв Його та постанов Його, як i Вiн наказав був нашим батькам. I нехай будуть оцi59

слова мої, якими я благав перед Господнiм лицем, близькi до Господа вдень та вночi, щоб чинити
суд для раба Свого та суд для Свого народу, Iзраїля, день-у-день, щоб знали всi народи землi, що60

Господь Вiн Бог, i нема вже iншого! I нехай буде все серце ваше з Господом, Богом нашим, щоб61

ходити постановами його та щоб перестерiгати заповiдi Його, як цього дня! А цар та ввесь Iзраїль62

з ним принесли жертву перед Господнiм лицем. I принiс Соломон жертву для мирних жертов, що63

приносив для Господа: двадцять i двi тисячi худоби великої, а худоби дрiбної сто й двадцять тисяч.
I виконали освячення Господнього храму цар та всi Iзраїлевi сини. Того дня цар освятив середину64

двору, що перед храмом Господнiм, бо приготовив там цiлопалення й хлiбну жертву та лiй мирних
жертов, бо мiдяний жертiвник, що перед Господнiм лицем, був малий для прийняття цiлопалення
й хлiбної жертви та лою мирних жертов. I вчинив Соломон того часу свято, i з ним увесь Iзраїль,65

збiр великий, що зiйшовся звiдти, де йдеться до Гамату аж до єгипетського потоку, перед лицем
Господа, нашого Бога, сiм день i сiм день, чотирнадцять день. Восьмого дня вiн вiдпустив народ,66

а вони поблагословили царя та й пiшли до наметiв своїх, радiснi та веселосердi через усе те добро,
що Господь учинив Своєму рабовi Давидовi та Своєму народовi Iзраїлевi.

I сталося, як Соломон покiнчив будувати храм Господнiй та дiм царський, та все, що було ба-9
жанням Соломона, що прагнув вiн зробити, то Господь явився Соломоновi другий раз, як явився2

йому в Гiв’онi. I сказав Господь до нього: Вислухав Я молитви твої та благання твої, якими благав3

ти перед лицем Моїм, Я освятив той храм, що ти збудував, щоб покласти Iм’я Моє там аж навi-
ки. I будуть там Мої очi та серце Моє по всi днi. А ти, якщо будеш ходити перед лицем Моїм, як4

ходив був батько твiй Давид, у чистостi серця та в правотi, щоб зробити все, що наказав Я тобi,
якщо будеш дотримуватися уставiв Моїх та постанов Моїх, то трона царства твого над Iзраїлем5

Я поставлю навiки, як Я говорив був батьковi твоєму Давидовi, кажучи: Не буде переводу нiкому
з нащадкiв твоїх на Iзраїлевiм тронi. Якщо ж справдi вiдвернетеся ви та вашi сини вiд Мене, i не6

будете дотримувати заповiдей Моїх та уставiв Моїх, що Я дав вам, i пiдете, i будете служити iншим
богам, i буде те вклонятися їм, то Я винищу Iзраїля з поверхнi землi, яку дав їм, а цей храм, що7
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Я освятив для Ймення Свого, вiдкину вiд лиця Свого. I стане Iзраїль за приповiстку та за посмi-
ховище серед усiх народiв! I храм цей найвищий, кожен, хто проходитиме бiля нього, скам’янiє 8

та свисне вiд здивування. I скажуть: За що Господь зробив так цьому Краєвi та храмовi цьому?...
I вiдкажуть: За те, що вони покинули Господа, Бога свого, Який вивiв їхнiх батькiв з єгипетсько- 9

го краю, i держалися мiцно iнших богiв, i вклонялися їм, i служили їм, тому Господь навiв на них
усе оце лихо! I сталося по двадцяти роках, коли Соломон збудував тi два доми, храм Господнiй та 10

дiм царський, а Хiрам, цар тирський, достачав Соломоновi кедровi дерева й дерева кипарисовi, 11

та золото на кожне бажання його, тодi цар Соломон дав Хiрамовi двадцять мiст у краї Галiл. I 12

вийшов Хiрам iз Тиру, щоб побачити тi мiста, якi дав йому Соломон, i не вподобались йому вони.
I вiн сказав: Що це за мiста, якi ти дав менi, мiй брате? I вiн назвав iм’я їм: Край Кавулу, i так во- 13

ни звуться аж до цього дня. I послав Хiрам царевi сто й двадцять талантiв золота. А оце наказ 14, 15

тих поборiв, якi брав цар Соломон на збудування храму Господнього та дому свого, i Мiлло, i муру
єрусалимського, i Хацору, i Мегiддо, i Гезеру. Фараон, єгипетський цар, прийшов i здобув Гезер, 16

та й спалив його огнем, а ханаанеянина, що сидiв у мiстi, убив, i вiддав його як вiно для своєї дочки,
Соломонової жiнки. I вибудував Соломон Гезера, i Бет-Горона Долiшнього, i Баалата, i Тамара 17, 18

в пустинi того краю, i всi мiста на запаси, що були Соломоновi, i мiста на колесницi, i мiста на 19

верхiвцiв, i iншi бажання Соломоновi, що бажав збудувати в Єрусалимi та на Ливанi, та в усьому
Краї панування його. Увесь народ, що позостався з амореян, хiттеян та перiззеян, хiввеян та єву- 20

сеян, що вони не з Iзраїлевих синiв, їхнi сини, що були позоставленi по них у Краю, яких Iзраїлевi 21

сини не могли вигубити, то взяв їх Соломон за поборових працiвникiв, i так є аж до цього дня. А 22

з Iзраїлевих синiв Соломон не дав раба, бо вони вояки, i його раби, i провiдники його, i старшi над
трьома, i провiдники над його колесницями та його верхiвцi. Оце приставленi провiдники, що бу- 23

ли над Соломоновою роботою, п’ятдесят i п’ять сотень, що правили народом, який робив на працi.
Тiльки фараонова дочка вийшла з Давидового Мiста до свого дому, якого збудував їй; тодi збуду- 24

вав вiн Мiлло. I приносив Соломон три рази рiчно цiлопалення та мирнi жертви на жертiвнику, 25

що збудував Господевi, i кадив на тому, що перед Господнiм лицем. I викiнчив вiн той дiм. I цар 26

Соломон наробив кораблiв в Ецйон-Геверi, що при Елотi на березi Червоного моря в едомському
краї. I послав Хiрам кораблями своїх рабiв, морякiв, що знають море, з рабами Соломоновими. I 27, 28

прийшли вони до Офiру, i взяли звiдти чотири сотнi й двадцять талантiв золота, та й привезли до
царя Соломона.

А цариця Шеви, коли почула була про славу Соломона, щодо Господнього Iмени, то прийшла 10
випробувати його загадками. I прийшла вона до Єрусалиму з дуже великим багатством, з вер- 2

блюдами, що несли пахощi, i з дуже численним золотом, i з дорогим камiнням. I прийшла вона до
Соломона, i говорила йому все, що було на серцi її. I Соломон вияснив їй усi її слова, не було 3

речi, незнаної царевi, якої не порiшив би вiн їй. I побачила цариця Шеви всю Соломонову му- 4

дрiсть, та дiм, що вiн збудував, i їжу столу його, i мешкання рабiв його, i поставу слуг його та їхнi 5

одежi, i напої його, i цiлопалення, що вiн приносить у Господньому домi, i не могла вона з дива ви-
йти! I сказала вона до царя: Правдою було те, що я чула в своїм краї про твої дiла та про твою 6

мудрiсть. I не повiрила я тим словам, аж поки не прийшла та не побачили мої очi, i ось не була 7

представлена менi й половина: ти перевищив мудрiсть та добро тiєї слави, про яку я чула! Ща- 8

сливi люди твої, щасливi оцi твої слуги, що завжди стоять перед обличчям твоїм, що слухають твою
мудрiсть! Нехай буде благословенний Господь, Бог твiй, що вподобав тебе, щоб посадити тебе на 9

Iзраїлiв трон, через Господню любов до Iзраїля навiки. I Вiн настановив тебе царем, щоб чинити
право та справедливiсть. I дала вона царевi сто й двадцять талантiв золота, i дуже багато пахощiв 10

та дорогого камiння. Бiльш уже нiколи не приходило так багато, як оцi пахощi, що цариця Шеви
дала царевi Соломоновi! I також Хiрамовi кораблi, що довозили золото з Офiру, спроваджували 11

з Офiру багато алмугового дерева та дороге камiння. I поробив цар з алмугового дерева поруччя 12

для Господнього храму та для дому царського, i гусла, i арфи для спiвакiв. Нiколи не приходило так
багато алмугового дерева, i не бачено аж до цього дня! А цар Соломон дав царицi Шеви на жа- 13

дання її все, чого вона бажала, окрiм того, що дав їй як царський дарунок Соломонiв. I обернулася
вона, та й пiшла до свого краю, вона та слуги її. I була вага того золота, що приходило для Соло- 14

мона в одному роцi, шiсть сотень шiстдесят i шiсть талантiв золота, окрiм того, що приходило вiд 15

купцiв та з торгiвлi ходячих, та вiд усiх царiв Арабiї та краєвих намiсникiв. I зробив цар Соломон 16
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двi сотнi великих щитiв iз кутого золота, шiсть сотень шеклiв золота йшло на одного щита, та три17

сотнi щитiв менших iз кутого золота, три мiнi золота йшло на одного щита. I цар вiддав їх до дому
Ливанського Лiсу. I зробив цар великого трона зо слонової кости, i покрив його щирим золотом.18

У трона було шiсть ступенiв; а голова в трона кругляста позад його та поруччя з того й з того боку19

при мiсцi сидiння, та два леви, що стояли при поруччях. I дванадцять левiв стояли там на шости20

ступенях iз того й з того боку. По всiх царствах не було так зробленого! I ввесь посуд на пиття21

царя Соломона золото, i всi речi дому Ливанського Лiсу щире золото, нiчого iз срiбла, воно за Со-
ломонових днiв не рахувалося за щось. Бо цар мав на морi таршiськi кораблi разом iз кораблями22

Хiрамовими. Раз на три роки приходили таршiськi кораблi, що довозили золото, i срiбло, i слонову
кiсть, i мавп, i пав. I став цар Соломон найбiльшим вiд усiх земних царiв, щодо багатства та щодо23

мудрости. I вся земля хотiла бачити Соломона, щоб послухати його мудрости, що Бог дав у його24

серце. I вони приносили кожен свого дара, речi срiбнi та речi золотi, й одежу, i зброю, i пахощi,25

конi та мули, iз року в рiк. I назбирав Соломон колесниць та верхiвцiв, i було в нього тисяча й26

чотири сотнi колесниць та дванадцять тисяч верхiвцiв, i вiн порозмiщував їх по колесничних мiстах
та з царем в Єрусалимi. I Соломон наскладав в Єрусалимi срiбла, як камiння, а кедрiв наскладав,27

щодо численности, як сикомори, що в Шефелi! А коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту28

та з Кеве; царськi купцi брали їх iз Кеве за встановленi грошi. I входила й виходила колесниця з29

Єгипту за шiсть сотень шеклiв срiбла, а кiнь за сто й п’ятдесят. I так вони вивозили все це своєю
рукою для всiх царiв хiттiйських та царям сирiйським.

А цар Соломон покохав багато чужинних жiнок: i дочку фараонову, моавiтянок, аммонiтянок,11
едомiтянок, сидонянок, хiттiянок, iз тих народiв, що про них Господь сказав був Iзраїлевим синам:2

Не ввiйде те мiж них, i вони не ввiйдуть мiж вас, бо вони справдi нахилять вашi серця до своїх бо-
гiв. До них прихилився Соломон коханням. I було в нього жiнок-княгинь сiм сотень, а наложниць3

три сотнi. I жiнки його прихилили його серце. I сталося на час Соломонової старости, жiнки його4

прихилили його серце до iнших богiв; i серце його не було все з Господом, Богом, як серце його
батька Давида. I пiшов Соломон за Астартою, богинею сидонською, та за Мiлкомом, гидотою ам-5

монiтською. I робив Соломон зле в очах Господнiх, i не йшов певно за Господом, як його батько6

Давид. Тодi Соломон збудував жертiвника для Кемоша, моавської гидоти, на горi, що навпроти7

Єрусалиму, та для Молоха, гидоти аммонських синiв. I так вiн зробив для всiх своїх чужинних жi-8

нок, що кадили та приносили жертви для своїх богiв. I розгнiвався Господь на Соломона, бо його9

серце вiдхилилося вiд Господа, Бога Iзраїлевого, що два рази йому являвся, i наказував йому про10

цю рiч, щоб не ходити за iншими богами. Та не виконував вiн того, що наказав був Господь. I ска-11

зав Господь до Соломона: Тому, що було це з тобою, i не виконував ти Мого заповiту та постанов
Моїх, що Я наказав був тобi, Я конче вiдберу царство твоє, та й дам його твоєму рабовi. Тiльки12

за твоїх днiв не зроблю того ради батька твого Давида, з руки сина твого вiдберу його! Та всього13

царства Я не вiдберу, одне племено Я дам синовi твоєму ради раба Мого Давида та ради Єруса-
лиму, якого Я вибрав. I поставив Господь Соломоновi за противника едомлянина Гадада, вiн iз14

царського насiння в Едомi. I сталося, коли Давид був з Едомом, коли Йоав, начальник вiйська,15

пiшов поховати трупи, то вiн повбивав кожного чоловiчої статi в Едомi. Бо шiсть мiсяцiв сидiв там16

Йоав та ввесь Iзраїль, аж поки вiн не вигубив кожного чоловiчої статi в Едомi. I втiк Гадад, вiн та17

з ним мужi едомськi, зо слуг його батька, щоб пiти до Єгипту; а Гадад був тодi малим хлопцем. I18

встали вони з Мiдiяну й пiшли до Парану; i набрали вони з собою людей з Парану, та й прийшли
до Єгипту, до фараона, царя єгипетського, а той дав йому дiм та призначив йому утримання, i дав
йому землю. I знайшов Гадад велику милiсть у фараонових очах, i вiн дав йому за жiнку сестру19

своєї жiнки, сестру царицi Тахпенеси. I породила йому сестра Тахпенеси сина його Генувата, а20

Тахпенеса виховала його в фараоновому домi. I був Генуват у фараоновому домi серед фараонових
синiв. I почув Гадад в Єгиптi, що Давид спочив iз своїми батьками, та що помер Йоав, начальник21

вiйська. I сказав Гадад до фараона: Вiдпусти мене, й я пiду до свого Краю! А фараон йому вiдка-22

зав: Чого тобi бракує при менi, що ти оце хочеш iти до свого краю? Та той сказав: Нi, таки конче
вiдпусти мене! I поставив Бог йому, Соломоновi, за противника ще й Резона, сина Ел’яди, що втiк23

вiд Гадад’езера, царя Цови, свого пана. I зiбрав вiн при собi людей, та й став провiдником банди,24

коли Давид розбивав їх. I пiшли вони до Дамаску, й осiлися в ньому, i панували в Дамаску. I був вiн25

противником для Iзраїля за всiх Соломонових днiв, а це окрiм того лиха, що чинив Гадад. I бридив
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вiн Iзраїлем, i запанував над Сирiєю. А Єровоам, син Неватiв, єфремiвець, iз Цереди, а iм’я його 26

матерi Церуа, жiнка вдова, був раб Соломонiв. I пiдняв вiн руку на царя. А оце та причина, що вiн 27

пiдняв руку на царя: Соломон будував Мiлло, i поправив пролiм у Мiстi Давида, свого батька. А 28

той муж Єровоам був вiдважний. I побачив Соломон цього юнака, що вiн роботящий, i призначив
його над усiма носiями Йосипового дому. I сталося того часу, i вийшов Єровоам з Єрусалиму. I 29

знайшов його на дорозi шiлонянин Ахiйя, пророк. Вiн був одягнений в нову одiж, й обидва вони
були самi на полi. I схопив Ахiйя за ту нову одежу, що була на ньому, та й подер її на дванадцять 30

кускiв. I сказав вiн до Єровоама: Вiзьми собi десять кускiв, бо так сказав Господь, Бог Iзраїля: 31

Оце Я вiддираю царство з Соломонової руки, i дам тобi десять племен. А одне племено буде йому 32

ради Мого раба Давида та ради Єрусалиму, мiста, що Я вибрав його зо всiх Iзраїлевих племен. Це 33

тому, що вони покинули Мене i вклонялися Астартi, сидонськiй богинi, i Кемошевi, боговi моав-
ському, та Мiлкомовi, боговi аммонiтському, i не пiшли Моїми дорогами, щоб виконувати добре в
Моїх очах, i постанови Мої та заповiдi Мої, як батько його Давид. Та не вiзьму Я всього царства з 34

руки його, бо оставлю його володарем по всi днi життя його ради раба Мого Давида, що Я вибрав
його, який додержував заповiдiв Моїх та постанов Моїх. I вiзьму Я царство з руки його сина, та 35

й дам його тобi, отi десять племен. А синовi його дам одне племено, щоб позоставався свiтильник 36

рабовi Моєму Давидовi, по всi днi перед лицем Моїм в Єрусалимi, мiсцi, що Я вибрав Собi, щоб
там перебувало Моє Ймення. А тебе Я вiзьму, i ти будеш царювати над усiм, чого пожадає душа 37

твоя, i ти будеш царем над Iзраїлем. I станеться, коли ти слухатимешся всього, що Я накажу тобi, 38

i пiдеш Моїми дорогами, i робитимеш добре в очах Моїх, щоб виконувати постанови Мої та запо-
вiдi Мої, як робив раб Мiй Давид, то Я буду з тобою, i побудую тобi мiцний дiм, як Я збудував був
Давидовi, i дам тобi Iзраїля. I буду впокоряти Давидове насiння ради того, тiльки не по всi днi. I 39, 40

шукав Соломон, щоб забити Єровоама. I встав Єровоам, i втiк до Єгипту, до Шiшака, єгипетського
царя. I пробував вiн в Єгиптi аж до Соломонової смерти. А решта Соломонових дiл, i все, що вiн 41

зробив був, та мудрiсть його, ото вони написанi в книзi Соломоновi дiла. А днiв, коли Соломон 42

царював в Єрусалимi над усiм Iзраїлем, було сорок лiт. I спочив Соломон зо своїми батьками, i 43

був похований у Мiстi Давида, батька свого, а замiсть нього зацарював син його Рехав’ам.
I пiшов Рехав’ам до Сихему, бо до Сихему зiйшовся ввесь Iзраїль, щоб настановити його царем. 12

I сталося, що це почув Єровоам, Неватiв син, коли був iще в Єгиптi, куди втiк вiд царя Соломона. 2

I осiвся Єровоам ув Єгиптi. I послали й покликали його. I прийшов Єровоам та всi Iзраїлевi збо- 3

ри, i вони говорили до Рехав’ама, кажучи: Твiй батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти тепер 4

полегши жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав вiн був на нас, i ми будемо
служити тобi. А вiн вiдказав їм: Iдiть ще на три днi, i вернiться до мене. I пiшов той народ. I ра- 5, 6

дився цар Рехав’ам зо старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли був вiн
живий, говорячи: Як ви радите вiдповiсти цьому народовi? I вони говорили йому, кажучи: Якщо 7

ти сьогоднi будеш рабом цьому народовi, i будеш служити їм, i вiдповiси їм, i говоритимеш їм добрi
слова, то вони будуть тобi рабами по всi днi. Та вiн вiдкинув пораду старших, що радили йому, i 8

радився з молодиками, що виросли разом iз ним, що стояли перед ним. I сказав вiн до них: Що 9

ви радите, i що вiдповiмо цьому народовi, який говорив менi, кажучи: Полегши ярмо, що твiй ба-
тько наклав був на нас. I говорили до нього тi молодики, що виросли з ним, кажучи: Так скажеш 10

тому народовi, що промовляв до тебе, говорячи: Твiй батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти
дай полегшу нам. Отак скажеш до них: Мiй мiзинець грубший за стегна мого батька! А тепер: мiй 11

батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма! Батько мiй карав вас бичами, а я
каратиму вас скорпiонами! I прийшов Єровоам та ввесь народ до Рехав’ама третього дня, як цар 12

говорив, кажучи: Вернiться до мене третього дня. I цар жорстоко вiдповiв народовi, i вiдкинув по- 13

раду старших, що радили йому. I вiн говорив до них за порадою тих молодикiв, кажучи: Мiй батько 14

вчинив був тяжким ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мiй карав вас бичами, а я карати-
му вас скорпiонами!... I не послухався цар народу, бо причина була вiд Господа, щоб справдилося 15

слово Його, яке говорив був Господь через шiлонянина Ахiйю до Єровоама, Неватового сина. I 16

побачив увесь Iзраїль, що цар не послухався їх, i народ вiдповiв царевi, кажучи: Яка нам частина
в Давидi? I спадщини нема нам у синi Єссея! До наметiв своїх, о Iзраїлю! Познай тепер дiм свiй,
Давиде!... I пiшов Iзраїль до наметiв своїх. А Iзраїлевi сини, що сидiли в Юдиних мiстах, тiльки 17

над ними зацарював Рехав’ам. I послав цар Рехав’ам Адонiрама, що був над даниною, та ввесь 18
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Iзраїль закидав його камiнням, i вiн помер. А цар Рехав’ам поспiшив сiсти на колесницю та втекти
до Єрусалиму. I збунтувався Iзраїль проти Давидового дому, i вiд нього вiдпав, i так є аж до цього19

дня. I сталося, як увесь Iзраїль почув, що вернувся Єровоам, то послали й покликали його на збо-20

ри, та й настановили його царем над усiм Iзраїлем. За домом Давида не було нiкого, окрiм одного
Юдиного племени. I прийшов Рехав’ам до Єрусалиму, i зiбрав увесь Юдин дiм та Венiяминове21

племено, сто й вiсiмдесят тисяч вибраних вiйськових, щоб воювати з Iзраїлевим домом, щоб вер-
нути царство Рехав’амовi, Соломоновому синовi. I було Боже слово до Шемаї, чоловiка Божого,22

говорячи: Скажи Рехав’амовi, Соломоновому синовi, царевi Юдиному, та всьому домовi Юдино-23

му й Венiяминовому, i рештi народу, говорячи: Так говорить Господь: Не йдiть i не воюйте з своїми24

братами, Iзраїлевими синами! Вернiться кожен до дому свого, бо ця рiч сталася вiд Мене! I вони
послухалися Господнього слова, i вернулися, щоб пiти за Господнiм словом. I збудував Єровоам25

Сихема в Єфремових горах, та й осiвся в ньому. I вийшов вiн звiдти, i збудував Пенуїла. I сказав26

Єровоам у своєму серцi: Тепер вернеться царство до Давидового дому! Якщо народ цей буде хо-27

дити до Єрусалиму, щоб приносити жертви в Господньому домi, то вернеться серце цього народу до
їхнього пана, до Рехав’ама, царя Юдиного. I вони заб’ють мене, та й вернуться до Рехав’ама, царя
Юдиного. I порадився цар, i зробив два золотi тельцi, i сказав до народу: Досить вам ходити до28

Єрусалиму! Оце, Iзраїлю, боги твої, що вивели тебе з єгипетського краю. I поставив вiн одного в29

Бет-Елi, а одного в Данi. I була та рiч на грiх, бо народ ходив до одного з них аж до Дану. I зробив30, 31

вiн жертiвне мiсце на пагiрку, i настановив священикiв з усього народу, що не були з Левiєвих си-
нiв. I встановив Єровоам свято в восьмому мiсяцi, п’ятнадцятого для мiсяця, подiбне до свята, що32

в Юдi, i приносив жертву на жертiвнику. Так зробив вiн у Бет-Елi, щоб приносити в жертву тель-
цям, якi вiн зробив. I настановив вiн у Бет-Елi священикiв пагiркiв, що поробив. I приносив вiн33

жертви на жертiвнику, що зробив у Бет-Елi, п’ятнадцятого дня восьмого мiсяця, якого вимислив з
свого серця. I вчинив вiн свято для Iзраїлевих синiв, i пiдiйшов до жертiвника, щоб покадити...

А ось чоловiк Божий прийшов за Господнiм словом iз Юди до Бет-Елу. А Єровоам стояв при13
жертiвнику, щоб кадити. I кликнув чоловiк Божий при жертiвнику за словом Господнiм i сказав:2

Жертiвнику, жертiвнику, так сказав Господь: Ось у Давидовому домi народиться син, Йосiя iм’я
йому, i вiн на тобi принесе в жертву священикiв пагiркiв, що на тобi кадять, i костi людськi спаля-
ться на тобi. I дасть вiн того дня чудо, говорячи: Оце те чудо, про яке говорив Господь: Ось цей3

жертiвник розпадеться, i висиплеться попiл, що на ньому!... I сталося, як цар почув слова цього4

Божого чоловiка, що кликав до жертiвника в Бет-Елi, то Єровоам простяг руку свою вiд жертiв-
ника, говорячи: Схопiть його! I всохла рука йому, яку вiн простяг до нього, i вiн не мiг вернути її до
себе... А жертiвник розпався, i попiл висипався з жертiвника, за тим чудом, що дав Божий чоло-5

вiк за словом Господнiм... А цар вiдповiв i сказав до Божого чоловiка: Умилостив лице Господа,6

Бога твого, i помолися за мене, i нехай вернеться рука моя до мене! I чоловiк Божий умилостивив
Господнє лице, i царська рука вернулася до нього, i була, як перед тим... I сказав цар до Божого7

чоловiка: Увiйди зо мною до дому й попоїж, i я дам тобi дара! А чоловiк Божий сказав до царя:8

Якщо ти даси менi пiв дому свого, не ввiйду я з тобою, i не їстиму хлiба, i не питиму води в цьому
мiсцi!... Бо так наказано менi за словом Господнiм, говорячи: Ти не їстимеш хлiба, i не питимеш9

води, i не вернешся дорогою, якою пiшов! I пiшов вiн iншою дорогою, i не вернувся тiєю дорогою,10

що нею прийшов був до Бет-Елу. А один старий пророк сидiв у Бет-Елi. I прийшли його сини, i11

розповiли йому про ввесь чин, що зробив Божий чоловiк сьогоднi в Бет-Елi, про тi слова, що вiн
говорив до царя, i оповiли їх своєму батьковi. I промовив до них їхнiй батько: Де ж та дорога, якою12

вiн пiшов? А його сини бачили ту дорогу, якою пiшов Божий чоловiк, що прийшов був з Юди. I13

сказав вiн до синiв своїх: Осiдлайте менi осла! I вони осiдлали йому осла, i вiн сiв на нього. I поїхав14

вiн за Божим чоловiком, i знайшов його, як сидiв пiд дубом. I сказав вiн до нього: Чи ти той Божий
чоловiк, що прийшов iз Юди? А той вiдказав: Я. I сказав вiн до нього: Iди зо мною до дому та з’їж15

хлiба! А той вiдказав: Не можу вернутися з тобою та ввiйти з тобою, i не їстиму хлiба, i не питиму16

води з тобою в цьому мiсцi! Бо було менi сказано за словом Господнiм: Не їстимеш хлiба й не пи-17

тимеш там води, i не вернешся тiєю дорогою, якою ти йшов! А той вiдказав йому: I я пророк, як ти!18

А Ангол говорив менi за Господнiм словом, кажучи: Заверни його з собою до дому свого, i нехай вiн
їсть хлiб i нехай п’є воду. Вiн же говорив йому неправду! I вiн вернувся з ним, i їв хлiб у його домi19

та пив воду... I сталося, як сидiли вони при столi, то було Господнє слово до пророка, що вернув20
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його. I вiн кликнув до Божого чоловiка, що прийшов iз Юди, говорячи: Так сказав Господь: Тому, 21

що був ти неслухняний Господнiм наказам, i не додержував тiєї заповiдi, що наказав тобi Господь,
Бог твiй, i ти вернувся, i їв хлiб та пив воду в мiсцi, про яке Вiн говорив тобi: Не їж хлiба й не пий 22

води, то не ввiйде твiй труп до гробу батькiв твоїх!... I сталося, як той поїв хлiба та напився, то вiн 23

осiдлав йому осла, тому пророковi, що вiн вернув його. I той подався, та спiткав його на дорозi 24

лев, та й забив його. I був кинений труп його на дорозi, а осел стояв при ньому, а той лев стояв при
трупi... Аж ось приходять люди, i побачили того трупа, киненого на дорозi, та лева, що стояв при 25

трупi. I вони прийшли й говорили в тiм мiстi, де сидiв старий пророк. I почув про це той пророк, що 26

вернув його з дороги, та й сказав: Це той Божий чоловiк, що був неслухняний Господнiм наказам,
i Господь дав його левовi, i вiн роздер його та вбив його за Господнiм словом, що говорив йому. I 27

сказав вiн до синiв своїх, говорячи: Осiдлайте менi осла! I осiдлали. I поїхав вiн, i знайшов його 28

трупа, киненого на дорозi, й осла та лева, що стояли при трупi, не з’їв той лев труп а й не роздер
осла. I пiдняв той пророк трупа Божого чоловiка, i поклав його на осла, та й вернув його. I ввi- 29

йшов старий пророк до мiста, щоб оплакати та поховати того. I поклав вiн його в своїм гробi, i 30

плакали над ним: Ой, брате мiй! I сталося по його похоронi, i сказав вiн до синiв своїх, говорячи: 31

Коли я помру, то поховаєте мене в гробi, що в ньому похований цей Божий чоловiк. При костях
його покладiть мої костi! Бо конче збудеться те слово, що вiн кликнув був за Господнiм словом 32

над тим жертiвником, що в Бет-Елi, та над усiма жертiвниковими мiсцями на пагiрках, що в мiстах
самарiйських. По цiй пригодi Єровоам не зiйшов зо своєї злої дороги, i настановляв священикiв 33

пагiркiв з усього народу, хто хотiв, той призначався, i ставав священиком пагiркiв. I стала та рiч 34

грiхом для Єровоамового дому, i на вигублення, i на винищення з-над поверхнi землi.
Того часу заслаб Авiйя, Єровоамiв син I сказав Єровоам до своєї жiнки: Устань та переберися, 14, 2

i не пiзнають, що ти Єровоамова жiнка. I пiдеш до Шiло, ото там пророк Ахiйя, який говорив про
мене, що я буду царем над цим народом. I вiзьми в свою руку десять хлiбiв i калачi та дзбанок меду, 3

i ввiйдеш до нього. Вiн скаже тобi, що буде хлопцевi. I зробила так Єровоамова жiнка. I встала 4

вона, та й пiшла до Шiло, i ввiйшла до Ахiйєвого дому. А Ахiйя не мiг бачити, бо очi йому стемнiли
через його старiсть. I Господь сказав до Ахiйї: Ось приходить Єровоамова жiнка, щоб запитати 5

вiд тебе слово про сина свого, бо вiн слабий. Отак i так будеш їй говорити. I станеться, коли вона
ввiйде, то вдаватиме чужу. I сталося, як Ахiйя почув шарудiння нiг її, як вона входила до входу, то 6

сказав: Увiйди, Єровоамова жiнко! Чому то ти вдаєш чужу? А я посланий до тебе з твердою звiс-
ткою. Iди, скажи Єровоамовi: Так сказав Господь, Бог Iзраїлiв: Тому, що Я пiднiс тебе з-посеред 7

народу, i дав тебе за князя над Моїм народом, Iзраїлем, i вiдiрвав царство вiд Давидового дому й 8

дав його тобi, та ти не був, як Мiй раб Давид, що додержував заповiдей Моїх, i що ходив за Мною
всiм серцем своїм, щоб робити тiльки добре в очах Моїх, i робив ти гiрше за всiх, хто був перед 9

тобою, i ти пiшов i наробив собi iнших богiв та литих бовванiв, щоб гнiвити Мене, а Мене ти вiдки-
нув геть, тому ось Я наводжу лихо на Єровоамiв дiм, i вигублю в Єровоама навiть те, що мочить 10

на стiну, невiльника й вiльного в Iзраїлi, i вимету позостале по Єровоамовiм домi, як вимiтається
смiття, аж не зостанеться нiчого. Померлого в Єровоама в мiстi поїдять пси, а померлого на полi 11

поїсть птаство небесне. Так сказав Господь. А ти встань, iди до свого дому. Як ноги твої входити- 12

муть до мiста, то помре той хлопець. I буде його оплакувати ввесь Iзраїль, i поховають його, бо вiн 13

один в Єровоама ввiйде до гробу, бо тiльки в ньому в Єровоамовiм домi була знайдена добра рiч
для Господа, Бога Iзраїлевого. А Господь поставить Собi царя над Iзраїлем, який вигубить Єрово- 14

амiв дiм того дня. Та що станеться тепер? I поб’є Господь Iзраїля, i вiн захитається, як хитається 15

очерет на водi! I вирве Вiн Iзраїля з-над цiєї хорошої землi, яку дав їхнiм батькам, i порозкидає їх
по той бiк Рiчки за те, що вони поробили собi Астарти, що гнiвають Господа. I Вiн видасть Iзраїля 16

через грiх Єровоама, що грiшив сам, i що ввiв у грiх Iзраїля. I встала Єровоамова жiнка, i пiшла, 17

i прийшла до Тiрци. Як вона входила до порога дому, то той хлопець помер... I поховали його, й 18

оплакував його ввесь Iзраїль за словом Господа, що говорив через раба Свого пророка Ахiйю. А 19

решта Єровоамових дiл, як вiн воював та як вiн царював, ось вони написанi в Книзi Хронiки Iзра-
їлевих царiв. А час, який царював Єровоам, двадцять i два роки. I спочив вiн iз батьками своїми, 20

а замiсть нього зацарював син його Надав. А Рехав’ам, син Соломонiв, царював у Юдi. Рехав’ам 21

був вiку сорока й одного року, коли зацарював, а царював вiн сiмнадцять лiт в Єрусалимi, у тому
мiстi, яке вибрав Господь зо всiх Iзраїлевих племен, щоб покласти там Своє Ймення. А iм’я його
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матерi: аммонiтка Наама. А Юда робив зло в Господнiх очах, i вони гнiвили Його бiльш вiд усього22

того, що чинили їхнi батьки своїм грiхом, яким грiшили. I також вони будували собi жертiвники на23

пагiрках, i стовпи, i Астарти на кожному високому взгiр’ї та пiд кожним зеленим деревом. I також24

були блудодiї в тому краї, вони чинили всю гидоту тих людей, що Господь прогнав їх вiд Iзраїлевого
обличчя. I сталося п’ятого року царя Рехав’ама, пiшов Шушак, єгипетський цар, на Єрусалим.25

I позабирав вiн скарби Господнього дому та скарби дому царевого, i все забрав. I забрав вiн усi26

золотi щити, що Соломон поробив був. А цар Рехав’ам поробив замiсть них мiдянi щити, i вiддав27

їх на руки провiдникiв бiгунiв, що стерегли вхiд до царського дому. I бувало, як тiльки цар iшов до28

Господнього дому, бiгуни носили їх, а потiм вертали їх до комори бiгунiв. А решта Рехав’амових дiл29

та все, що вiн зробив, ось вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. А вiйна мiж Рехав’амом30

та мiж Єровоамом точилася по всi днi. I спочив Рехав’ам зо своїми батьками, i був вiн похований31

зо своїми батьками в Давидовому Мiстi. А iм’я його матерi аммонiтянка Наама. А замiсть нього
зацарював його син Авiйям.

А вiсiмнадцятого року царя Єровоама, Неватового сина, над Юдою зацарював Авiйям. Три15, 2

роки царював вiн в Єрусалимi. А iм’я його матерi Мааха, Авесаломова дочка. I вiн ходив в усiх3

грiхах свого батька, якi той робив перед ним, i серце його не було все з Господом, Богом своїм, як
серце його батька Давида. Бо Господь, Бог його, ради Давида дав йому свiтильника в Єрусалимi,4

щоб поставити сина його по ньому та укрiпити Єрусалим. Бо Давид робив добре в Господнiх очах,5

i не вiдступав вiд усього що Вiн наказав був йому, по всi днi життя свого, окрiм справи хiттянина
Урiї. А вiйна мiж Рехав’амом та мiж Єровоамом точилася по всi днi життя його. А решта Авiйя-6, 7

мових дiл та все, що вiн зробив, ось вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. I вiйна точилася
мiж Авiйямом та мiж Єровоамом. I спочив Авiйям зо своїми батьками, i поховали його в Дави-8

довому Мiстi, а замiсть нього зацарював син його Аса. А року двадцятого Єровоама, Iзраїлевого9

царя, зацарював Аса, цар Юдин. I вiн царював в Єрусалимi сорок i один рiк. А iм’я його матерi10

Мааха, Авесаломова дочка. I робив Аса добре в Господнiх очах, як батько його Давид. I вигнав11, 12

вiн блудодiїв iз краю, i повикидав усiх божкiв, яких поробили були їхнi батьки. I навiть матiр свою13

Мааху, i її вiн позбавив права бути царицею, бо вона зробила була iдола для Астарти. I Аса пору-
бав iдола її, та й спалив у долинi Кедрон. А пагiрки не минулися; тiльки Асине серце було все з14

Господом по всi його днi. I внiс вiн до Господнього дому присвяченi речi свого батька та присвя-15

ченi речi свої, срiбло, i золото, i посуд. А вiйна точилася мiж Асою та мiж Башою по всi їхнi днi.16

I пiшов Баша, цар Iзраїлiв, на Юду, i будував Раму, щоб не дати нiкому вiд Аси, царя Юдиного,17

виходити та входити. I взяв Аса все срiбло та золото, позостале в скарбницях храму Господнього18

та дому царевого, та й дав його до руки своїх слуг. I послав їх цар Аса до Бен-Гадада, сина Тав-
римонна, сина Хезйонового, сирiйського царя, що сидiв у Дамаску, говорячи: Є умова мiж мною19

та мiж тобою, мiж батьком моїм та мiж батьком твоїм. Ось послав я тобi дара, срiбла та золота,
iди, зламай умову свою з Башею, царем Iзраїлевим, i нехай вiн вiдiйде вiд мене. I послухався Бен-20

Гаддад царя Аси, i послав провiдникiв свойого вiйська на Iзраїлевi мiста, та й побив Iййона, i Дана,
i Авела, Бат-Мааху, i всього Кiнерота та всю землю Нефталимову. I сталося, як Баша це почув,21

то перестав будувати Раму, й осiвся в Тiрцi. А цар Аса закликав до послуху всього Юду, нiкого не22

виключаючи, i вони повиносили камiння Рами та її дерево, що з них будував був Баша. I цар Аса
збудував з того Венiяминову Геву. А решта дiл Аси та вся лицарськiсть його, i все, що вiн зробив23

був, i мiста, якi побудував, ось вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв; тiльки на час старо-
сти своєї вiн заслаб був на свої ноги. I спочив Аса з батьками своїми, i був похований з батьками24

своїми в Мiстi Давида, свого батька. А замiсть нього зацарював його син Йосафат. А над Iзраїлем25

зацарював Надав, Єровоамiв син, у другому роцi Аси, царя Юдиного, та й царював над Iзраїлем
два роки. I робив вiн зле в Господнiх очах, i ходив дорогою батька свого та в грiху його, що вво-26

див теж у грiх Iзраїля. I змовився на нього Баша, син Ахiйї, з Iссахарового дому, та й побив його27

Баша в Гiббетонi филистимському. А Надав та ввесь Iзраїль облягали Гiббетон. I вбив його Баша28

в третьому роцi Аси, царя Юдиного, та й зацарював замiсть нього. I сталося, як зацарював вiн,29

то побив увесь Єровоамiв дiм, не позоставив Єровоамовi жодної душi, аж поки не вигубив його,
за словом Господа, що говорив через Свого раба шiлонянина Ахiйю, за грiх Єровоама, що грiшив30

сам i що вводив у грiх Iзраїля, через свiй гнiв, яким гнiвив Господа, Бога Iзраїлевого. А решта дiл31

Надава та все, що вiн був зробив, ось вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. А вiйна32
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точилася мiж Асою та мiж Башею, Iзраїлевим царем, по всi днi їх. Третього року Аси, царя Юди- 33

ного, зацарював Баша, син Ахiйїн, над усiм Iзраїлем у Тiрцi, на двадцять i чотири роки. I робив вiн 34

зло в Господнiх очах, i ходив дорогою Єровоама та в грiху його, що вводив у грiх Iзраїля.
I було Господнє слово до Єгу, Хананiєвого сина, про Башу, говорячи: Тому, що Я пiднiс тебе з 16, 2

пороху, i настановив тебе володарем над Моїм народом, Iзраїлем, а ти пiшов Єровоамовою доро-
гою та вводив у грiх народ Мiй, Iзраїля, щоб гнiвити Мене грiхами їх, то ось Я вигублю по Башi 3

та по домi його, зроблю твiй дiм, як дiм Єровоама, Неватового сина. Померлого в Башi в мiстi 4

з’їдять пси, а померлого йому на полi, поїсть птаство небесне. А решта дiл Башi, i що вiн зробив 5

був, i лицарськiсть його, ось вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. I спочив Баша зо 6

своїми батьками, i був похований в Тiрцi, а замiсть нього зацарював син його Ела. I було слово 7

Господнє через пророка Єгу, сина Хананiєвого, до Башi та до дому його, а то через усе те зло, що
коїв вiн у Господнiх очах, щоб гнiвити Його чином своїх рук, щоб бути, як Єровоамiв дiм, що Вiн
побив його. Двадцять i шостого року Аси, царя Юдиного, зацарював Ела, Башин син, над Iзраї- 8

лем у Тiрцi, на два роки. I змовився на нього його раб Зiмрi, провiдник половини колесниць. I коли 9

вiн, п’яний, пив у домi Арци, що був над його домом у Тiрцi, то прийшов Зiмрi й убив його, i вбив 10

його в двадцятому й сьомому роцi Аси, царя Юдиного, та й зацарював замiсть нього. I сталося, 11

як вiн зацарював та сiв на його тронi, то вiн вибив увесь Башин дiм, не позоставив навiть того, що
мочить на стiну, анi рiдних його, анi друзiв його. I вигубив Зiмрi ввесь Башин дiм, за словом Го- 12

спода, що промовляв був до Башi через пророка Єгу, за всi грiхи Башi та грiхи Елi, його сина, що 13

грiшили самi, i що вводили в грiх Iзраїля, щоб гнiвити Господа, Бога Iзраїлевого, своїми гидотами.
А решта дiл Елi та все, що вiн робив, ось вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. У роцi 14, 15

двадцятому й сьомому Аси, царя Юдиного, зацарював Зiмрi в Тiрцi на сiм день, коли народ облягав
филистимський Гiббетон. I прочув народ, що облягав, таке: Змовився Зiмрi та й убив царя! I ввесь 16

Iзраїль настановив царем над Iзраїлем Омрi, провiдника вiйська, того дня в таборi. I пiднялися 17

Омрi та ввесь Iзраїль iз ним iз Гiббетону, i облягли Тiрцу. I сталося, як побачив Зiмрi, що мiсто 18

здобуте, то ввiйшов до палацу царевого дому, та й спалив над собою царський дiм огнем, i помер
за грiх свiй, що грiшив ним, щоб робити зло в Господнiх очах, щоб ходити дорогою Єровоама та в 19

грiху його, який вiн чинив, щоб вводити в грiх Iзраїля. А решта дiл Зiмрi та змова його, що вчинив 20

був, ось вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. Тодi Iзраїлiв народ подiлився пополо- 21

винi: половина народу була за Тiвнi, Гiнатового сина, щоб настановити його царем, а половина за
Омрi. Та був сильнiший народ, що стояв за Омрi, вiд народу, що був за Тiвнi, Гiнатового сина. I 22

помер Тiвнi, а зацарював Омрi. У роцi тридцятому й першому Аси, царя Юдиного, над Iзраїлем 23

зацарював на дванадцять лiт Омрi. У Тiрцi царював вiн шiсть рокiв. I купив вiн вiд Шемера гору 24

Шомерон за два таланти срiбла, i забудував гору, i назвав iм’я мiста, яке збудував, iменем пана тiєї
гори: Шомерон. I робив Омрi зло в Господнiх очах, i чинив зло бiльше вiд усiх, хто був перед ним. 25

I ходив вiн усiєю дорогою Єровоама, сина Неватового, та в грiхах його, якими вводив у грiх Iзраїля, 26

щоб гнiвити Господа, Бога Iзраїля, гидотами своїми. А решта дiл Омрi, що робив вiн, та лицар- 27

ськiсть його, яку вiн чинив був, ото вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. I спочив Омрi 28

з своїми батьками, i був похований у Самарiї. А замiсть нього зацарював його син Ахав. Ахав, син 29

Омрi, зацарював над Iзраїлем у роцi тридцятому й восьмому Аси, царя Юдиного. I царював Ахав,
син Омрi, над Iзраїлем у Самарiї двадцять i два роки. I робив Ахав, син Омрi, зло в Господнiх очах 30

бiльше вiд усiх, хто був перед ним. I було йому мало ходити в грiхах Єровоама, Неватового сина, i 31

вiн узяв за жiнку Єзавель, дочку Етбаала, сидонського царя. I вiн пiшов, i служив Вааловi, i вкло-
нявся йому. I вiн поставив жертiвника для Ваала в Вааловому домi, якого збудував у Шомеронi. 32

I зробив Ахав Астарту. I Ахав далi чинив, щоб гнiвити Господа, Бога Iзраїлевого, бiльше вiд усiх 33

Iзраїлевих царiв, що були перед ним. За його днiв Хiїл з Бет-Елу вiдбудував Єрихона, на перво- 34

рiднiм своїм Авiрамовi вiн заклав його фундаменти, а на наймолодшiм своїм Сегiвовi повставляв
брами його, за словом Господа, що говорив через Iсуса, Навинового сина.

I сказав тiшб’янин Iлля, з гiлеадських мешканцiв, до Ахава: Як живий Господь, Бог Iзраїлiв, 17
що перед лицем Його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тiльки за моїм словом! I 2

було до нього слово Господнє, говорячи: Iди звiдси, й обернешся собi на схiд, i сховаєшся при 3

потоцi Керiтi, що навпроти Йордану. I станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав Я 4

годувати тебе там. I вiн пiшов, i зробив за Господнiм словом: i пiшов, й осiвся при потоцi Керiтi, 5
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що навпроти Йордану. А круки приносили йому хлiба та м’яса вранцi, i хлiба та м’яса ввечорi, а6

з потоку вiн пив. I сталося на кiнцi днiв, i висох потiк, бо в краю не було дощу. I було Господнє7, 8

слово до нього, говорячи: Устань, iди до Сарепти сидонської, й осядеш там. Ось наказав Я там9

однiй вдовi, щоб годувала тебе. I вiн устав та й пiшов до Сарепти. I прибув вiн до входу мiста, аж10

ось там збирає дрова одна вдова. I вiн кликнув до неї й сказав: Вiзьми менi трохи води до посудини,
й я нап’юся. I пiшла вона взяти. А вiн кликнув до неї й сказав: Вiзьми менi й шматок хлiба в11

свою руку! А та вiдказала: Як живий Господь, Бог твiй, не маю я калача, а тiльки повну пригорщу12

борошна в дзбанку та трохи олiї в горнятi. А оце я назбираю двi полiнцi дров, i пiду, i приготовлю
це собi та синовi своєму. I з’їмо ми, та й помремо... I сказав до неї Iлля: Не бiйся! Пiди, зроби13

за своїм словом. Тiльки спочатку зроби менi з того малого калача, i винесеш менi, а для себе та
для сина свого зробиш потiм. Бо так сказав Господь, Бог Iзраїлiв: Дзбанок муки не скiнчиться, i14

не забракне в горнятi олiї аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землi. I пiшла вона, iз15

зробила за словом Iллi, i їла вона й вiн та її дiм довгi днi, дзбанок муки не скiнчився, i не забракло в16

горнятi олiї, за словом Господа, що говорив через Iллю. I сталося по тих пригодах, заслаб був син17

тiєї жiнки, господинi того дому. I була його хвороба дуже тяжка, аж духу не позосталося в ньому.
I сказала вона до Iллi: Що тобi до мене, чоловiче Божий? Прийшов ти до мене, щоб згадувати мiй18

грiх та щоб убити мого сина!... I сказав вiн до неї: Дай менi сина свого! I вiн узяв його з лоня її, i19

винiс його в горницю, де вiн сидiв, i поклав його на своєму лiжку. I кликнув вiн до Господа й сказав:20

Господи, Боже мiй, чи й цiй удовi, що я в неї мешкаю, учиниш зло, щоб убити її сина? I витягся вiн21

тричi над дитиною, i кликав до Господа та казав: Господи, Боже мiй, нехай вернеться душа цiєї
дитини в неї! I вислухав Господь голоса Iллi, i вернулася душа дитини в неї, i вона ожила... I взяв22, 23

Iлля дитину, i знiс її з горницi додолу, i вiддав її матерi її. I сказав Iлля: Дивися, твiй син живий! I24

сказала та жiнка до Iллi: Тепер то я знаю, що ти Божий чоловiк, а Господнє слово в устах твоїх
правда!

I минуло багато днiв, i було Господнє слово до Iллi третього року, говорячи: Iди, покажися до18
Ахава, а Я дам дощ на поверхню землi. I пiшов Iлля показатися до Ахава. А в Асирiї був сильний2

голод. I покликав Ахав Овдiя, що був над домом, а Овдiй був дуже богобiйний. I сталося, коли3, 4

Єзавель вигублювала Господнiх пророкiв, то Овдiй узяв сотню пророкiв, та й сховав їх по п’ятиде-
сяти чоловiка в печерi, i годував їх хлiбом та водою. I сказав Ахав до Овдiя: Iди по Краю до всiх5

водних джерел та до всiх потокiв, може знайдемо трави, i позоставимо при життi коня та мула, i не
вигубимо худоби.. I подiлили вони собi Край, щоб перейти по ньому, Ахав пiшов однiєю дорогою6

сам, Овдiй пiшов сам другою дорогою. I був Овдiй у дорозi, аж ось Iлля назустрiч йому. I пiзнав7

вiн його, i впав на обличчя своє та й сказав: Чи то ти, пане мiй Iллє? А той вiдказав йому: Я. Iди,8

скажи пановi своєму: Ось тут Iлля! А вiн сказав: Чим я прогрiшив, що ти вiддаєш свого раба в9

Ахавову руку, щоб вiн убив мене? Як живий Господь, Бог твiй, немає народу та царства, що туди10

не посилав би пан мiй шукати тебе. А коли говорили: Нема його, то вiн заприсягав те царство та той
народ, що знайдуть тебе. А тепер ти говориш: Iди, скажи своєму пановi: Ось тут Iлля! I стане-11, 12

ться, я пiду вiд тебе, а Дух Господнiй понесе тебе на те мiсце, якого не знаю. I прийду я, щоб донести
Ахаву, а коли вiн не знайде тебе, то вб’є мене. А раб твiй боїться Господа вiд своєї молодости. Чи13

ж не було сказано пановi моєму те, що зробив я, коли Єзавель побивала Господнiх пророкiв, а я
сховав був iз Господнiх пророкiв сотню чоловiка, по п’ятидесяти чоловiка в печерi, i годував їх хлi-
бом та водою? А тепер ти кажеш: Iди, скажи своєму пановi: Ось тут Iлля, i вiн мене вб’є!... Та14, 15

Iлля вiдказав: Як живий Господь Саваот, що я стою перед Його лицем, сьогоднi я покажуся йому!
I пiшов Овдiй назустрiч Ахаву, та й донiс йому те. I пiшов Ахав навпроти Iллi. I сталося, коли16, 17

Ахав побачив Iллю, то Ахав сказав до нього: Чи це ти, що непокоїш Iзраїля? А той вiдказав: Не я18

внещасливив Iзраїля, а тiльки ти та дiм твого батька через ваше недотримання Господнiх заповiдей,
та й ти пiшов за Ваалами. А тепер пошли, збери до мене на гору Кармел усього Iзраїля та чотири19

сотнi й п’ятдесят Ваалових пророкiв, та чотири сотнi пророкiв Астарти, що їдять зо столу Єзавелi.
I послав Ахав по всiх Iзраїлевих синах, i зiбрав пророкiв на гору Кармел. I пiдiйшов Iлля до всього20, 21

народу й сказав: Чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь Бог, iдiть за Ним, а
якщо Ваал iдiть за ним! Та не вiдповiв йому народ анi слова. I сказав Iлля до народу: Я сам позо-22

стався Господнiй пророк, а пророкiв Ваалових чотири сотнi й п’ятдесят чоловiка. I нехай дадуть23

нам двох бичкiв, i нехай вони виберуть собi одного бичка, i нехай зарiжуть його, i нехай покладуть
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на дрова, а огню не покладуть. I я приготую одного бичка, i дам на дрова, а огню не покладу. I ви 24

покличете iм’я бога вашого, а я покличу Iм’я Господа. I станеться, той Бог, що вiдповiсть огнем,
Вiн Бог! I вiдповiв той народ та й сказав: Це добре слово! I сказав Iлля до Ваалових пророкiв: 25

Виберiть собi одного бичка, i приготуйте першi, бо ви численнiшi, i покличте iм’я свого бога, i огню
не покладете. I взяли вони того бичка, що вiн дав їм, i вони приготували й кликали Ваалове iм’я 26

вiд ранку й аж до полудня, говорячи: Ваале, почуй нас! Та не було анi голосу, анi вiдповiдi. I ска-
кали вони бiля жертiвника, що зробили. I сталося опiвднi, i смiявся з них Iлля й говорив: Кличте 27

голосом сильнiшим, бо вiн бог! Може вiн роздумує, або вiдлучився, або в дорозi! Може вiн спить,
то прокинеться! I стали вони кликати голосом сильнiшим, i кололися, за своїм звичаєм, мечами та 28

ратищами, аж лилася з них кров. I сталося, як минувся пiвдень, то вони пророкували аж до часу 29

принесення хлiбної жертви, та не було анi голосу, анi вiдповiдi, анi слуху... I сказав Iлля до всього 30

народу: Пiдiйдiть до мене! I пiдiйшов увесь народ до нього, а вiн поправив розбитого Господнього
жертiвника. I взяв Iлля дванадцятеро камiння, за числом племен синiв Якова, до якого було слово 31

Господнє, говорячи: Iзраїль буде iм’я твоє! i збудував iз того камiння жертiвника в Iм’я Господнє, 32

i зробив рова, площею на двi сатi насiння, навколо жертiвника. I наклав дров, i зарiзав бичка та й 33

поклав на дровах. I вiн сказав: Наповнiть чотири вiдрi води, i нехай виллють на цiлопалення та на 34

дрова. I сказав: Повторiть! I повторили. I сказав: Зробiть утретє! I зробили втретє. I потекла вода 35

навколо жертiвника, а також рiв наповнився водою. I сталося в час принесення хлiбної жертви, 36

що пiдiйшов пророк Iлля та й сказав: Господи, Боже Авраамiв, Iсакiв та Iзраїлiв! Сьогоднi пiзна-
ють, що Ти Iзраїлiв Бог, а я Твiй раб, i що все оце я зробив Твоїм словом. Вислухай мене, Господи, 37

вислухай мене, i нехай пiзнає цей народ, що Ти Господь, Бог, i Ти обернеш їхнє серце назад! I спав 38

Господнiй огонь, та й пожер цiлопалення, i дрова, i камiння, i порох, i вилизав воду, що в ровi... I 39

побачили це всi люди, та й попадали на обличчя свої й говорили: Господь, Вiн Бог, Господь, Вiн
Бог! I сказав до них Iлля: Схопiть Ваалових пророкiв! Нехай нiхто не втече з них! I похапали їх, 40

а Iлля звiв їх до потоку Кiшон, та й порiзав їх... I сказав Iлля до Ахава: Увiйди, їж i пий, бо ось 41

чути шум дощу. I пiшов Ахав, щоб їсти та пити, а Iлля зiйшов на верхiв’я Кармелу, i нахилився 42

до землi, i поклав обличчя своє мiж свої колiна. I сказав вiн до свого хлопця: Вийди, подивися 43

в напрямi моря! I той вийшов i подивився та й сказав: Нема нiчого. Та вiн вiдказав: Вернися сiм
раз! I сталося сьомого разу, i вiн сказав: Ось мала хмара, немов долоня людська, пiдiймається з 44

моря. А вiн сказав: Пiди, скажи Ахавовi: Запрягай i зiйди, i не затримає тебе дощ. I сталося по 45

недовгому часi, i потемнiло небо вiд хмар, i зiрвався вiтер, i пiшов великий дощ. А Ахав сiв на воза,
та й вiдправився в Їзреел. А Господня рука була на Iллi. I вiн оперезав свої стегна, та й побiг перед 46

Ахавом аж до самого Їзреелу.
А Ахав донiс Єзавелi все, що зробив був Iлля, i все те, що вiн повбивав усiх пророкiв мечем. I 19, 2

послала Єзавель посланця до Iллi, говорячи: Отак нехай зроблять менi боги, i так нехай додадуть,
якщо цього часу взавтра я не зроблю душi твоїй, як зроблено душi кожного з них! I побачив вiн 3

це, i встав та й пiшов, боячись за душу свою. I прийшов вiн до Юдиної Беер-Шеви, i позоставив
там свого хлопця. А сам пiшов пустинею, дорогою одного дня, i сiв пiд одним ялiвцем, i зажадав 4

собi смерти, i сказав: Досить тепер, Господи! Вiзьми душу мою, бо я не лiпший вiд батькiв своїх!...
I поклався вiн, i заснув пiд одним ялiвцем. Аж ось Ангол дiткнувся його та й сказав йому: Устань 5

та попоїж! I глянув вiн, аж ось у його головах калач, спечений на вугiллi, та дзбанок води. I вiн їв 6

та пив, i знову поклався. I вернувся Ангол Господнiй удруге, i дiткнувся його та й сказав: Устань, 7

попоїж, бо дорога тяжка перед тобою. I вiн устав, i попоїв та напився. I вiн iшов, пiдкрiплений 8

тiєю їжею, сорок день та сорок ночей аж до Божої гори Хорив. I прибув вiн туди до печери, i 9

переночував там, аж ось Господнє слово до нього. I сказав Вiн йому: Чого ти тут, Iллє? А той 10

вiдказав: Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота, бо Iзраїлевi сини покинули заповiта
Твого та порозбивали жертiвники Твої, а пророкiв Твоїх повбивали мечем, i позостався я сам. I
шукали вони душу мою, щоб узяти її. А Вiн вiдказав: Вийди, i станеш на горi перед Господнiм 11

лицем. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господнiм лицем вiтер великий та мiцний, що зриває
гори та скелi ламає. Та не в вiтрi Господь. А по вiтрi трус землi, та не в трусi Господь. А по трусi 12

огонь, i не в огнi Господь. А по огнi тихий лагiдний голос. I сталося, як почув це Iлля, то закрив 13

своє обличчя плащем своїм, та й вийшов, i став у входа печери. Аж ось до нього Голос, що говорив:
Чого ти тут, Iллє? А вiн вiдказав: Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота, бо Iзраїлевi 14
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сини покинули заповiта Твого та порозбивали жертiвники твої, а пророкiв Твоїх повбивали мечем,
i позостався я сам. I шукали вони душу мою, щоб узяти її. I сказав до нього Господь: Iди, вернися15

на свою дорогу на Дамаську пустиню. I прийдеш, i помажеш Хазаїла на царя над Сирiєю. А Єгу,16

Нiмшiєвого сина, помажеш на царя над Iзраїлем, а Єлисея, Шафатового сина з Авел-Мехоли,
помажеш на пророка замiсть себе. I станеться, хто втече вiд Хазаїлового меча, того вб’є Єгу, а17

хто втече вiд меча Єгу, того вб’є Єлисей. А в Iзраїлi Я позоставив сiм тисяч, усi колiна, що не18

схилялися перед Ваалом, та всi уста, що не цiлували його. I пiшов вiн iзвiдти, i знайшов Єлисея,19

Шафатового сина, а вiн оре. Дванадцять запрягiв перед ним, а вiн при дванадцятому. I пiдiйшов до
нього Iлля та й кинув йому свого плаща. I позоставив той волiв, та й побiг за Iллею й сказав: Нехай20

поцiлую я батька свого та свою матiр, та й пiду за тобою! А той вiдказав йому: Iди, але вернися, бо
що я зробив тобi? I вернувся вiн вiд нього, i взяв запряга волiв та й принiс його в жертву, а ярмами21

волiв зварив його м’ясо, i дав народовi, а тi їли. I вiн устав, i пiшов за Iллею, та й служив йому.
А Бен-Гадад, цар сирiйский, зiбрав усе своє вiйсько та тридцять i два царi з ним, i конi, i ко-20

лесницi. I пiшов вiн, i облiг Самарiю та й воював проти неї. I послав вiн послiв до Ахава, царя2

Iзраїлевого, до мiста, та й сказав йому: Так сказав Бен-Гадад: Срiбло твоє та золото твоє моє3

воно, а жiнки твої та сини твої, цi найлiпшi, мої вони! I вiдповiв Iзраїлiв цар та й сказав: Буде за4

словом твоїм, пане мiй царю! Твiй я та все, що моє! I знову вернулися тi посли та й сказали: Так5

сказав Бен-Гадад, говорячи: Я посилав до тебе, говорячи: Ти даси менi срiбло своє, i золото своє, i
жiнок своїх, i синiв своїх. А взавтра цього часу пошлю я своїх рабiв до тебе, i вони перешукають6

дiм твiй та доми твоїх рабiв. I станеться, на все, що сподобається їм, вони накладуть свої руки, та
й заберуть... I скликав Iзраїлiв цар усiх старших Краю та й сказав: Довiдайтеся й побачите, що7

вiн шукає зла, бо послав до мене по жiнок моїх, i по синiв моїх, i по срiбло моє, i по золото моє, i
я йому не вiдмовив. I сказали до нього всi старшi та ввесь народ: Не слухай, i не погоджуйся! I8, 9

сказав вiн до послiв Бен-Гадада: Скажiть моєму пановi царевi: Усе, про що посилав ти до свого
раба напочатку, я зроблю, а цiєї речi зробити не можу. I пiшли посли, i вiднесли йому вiдповiдь. I10

послав до нього Бен-Гадад та й сказав: Нехай так зроблять менi боги, i нехай так додадуть, якщо
самарiйського пороху вистачить по жменi всьому народовi, що стоїть при менi!... I вiдповiв Iзраїлiв11

цар та й сказав: Кажiть: Хай не хвалиться той, хто меча припинає, а той, хто розв’язує! I сталося,12

як почув вiн цю вiдповiдь, а вiн пив, вiн та царi в шатрах, то сказав до своїх рабiв: Пустiть тара-
ни! I вони пустили тарани на мiсто. Аж ось один пророк пiдiйшов до Ахава, Iзраїлевого царя, та13

й сказав: Так сказав Господь: Чи бачив ти ввесь оцей великий натовп? Ось Я даю його сьогоднi в
руку твою, i ти пiзнаєш, що Я Господь! I сказав Ахав: Ким? А той вiдказав: Так сказав Господь:14

Слугами начальникiв округ. I сказав: Хто розпiчне вiйну? А той вiдказав: Ти. I перелiчив вiн слуг15

начальникiв судових округ, i було двi сотнi й тридцять два. А по них перелiчив увесь народ, усiх
Iзраїлевих синiв, сiм тисяч. I вийшли вони опiвднi, а Бен-Гадад пив п’яний у шатрах, вiн та царi,16

тридцять i два царi, що допомагали йому. I вийшли напочатку слуги начальникiв округ. I послав17

Бен-Гадад, i донесли йому, кажучи: Ось повиходили люди з Самарiї. А вiн вiдказав: Якщо на мир18

вийшли вони, схопiть їх живих, а якщо на вiйну повиходили, теж живими схопiть їх у неволю! А то19

вийшли з мiста слуги начальникiв округ та вiйсько, що йшло за ними. I побивали вони один одно-20

го, i побiгли сирiяни, а Iзраїль їх гнав. Та втiк Бен-Гадад, сирiйський цар, на конi та з верхiвцями.
I вийшов Iзраїлiв цар, та й побив конi та колесницi, i завдав в Сирiї великої поразки. I пiдiйшов21, 22

пророк до Iзраїлевого царя та й сказав йому: Iди, тримайся мужньо, i пiзнай та побач, що ти зро-
биш, бо, як мине рiк, сирiйський цар знову пiде на тебе. А слуги сирiйського царя сказали йому:23

Бог гiр їхнiй Бог, тому вони були сильнiшi вiд нас. Але воюймо з ними на рiвнинi, присягаємо, що
будемо сильнiшi вiд них! I зроби цю рiч: Поскидай тих царiв, кожного з його мiсця, i понаставляй24

намiсникiв замiсть них. А ти збереш собi вiйсько, як те, що вiдпало вiд тебе, i коней, скiльки було25

коней, i колесниць, скiльки було колесниць, i будемо воювати з ними на рiвнинi. Присягаємо, що
ми будемо сильнiшi вiд них! I вiн послухався їхнього голосу, i зробив так. I сталося по роцi, i Бен-26

Гадад переглянув Сирiю, i пiшов до Афеку на вiйну з Iзраїлем. А Iзраїлевi сини були перегляненi27

й забезпеченi живнiстю, та й вийшли навпроти них. I таборували Iзраїлевi сини навпроти них, як
двi отарi кiз, а сирiяни наповнили Край. I пiдiйшов Божий чоловiк, i говорив до Iзраїлевого царя28

та й сказав: Так сказав Господь: Тому, що сказали сирiяни: Господь Бог гiр, а не Бог долин Вiн, то
дам увесь цей великий натовп у твою руку, i ви пiзнаєте, що Я Господь! I таборували тi навпроти29



237 I ЦАРIВ 20. 30–21. 19

тих сiм день. I сталося сьомого дня, i розпалився бiй, i побили Iзраїлевi сини Сирiю, сто тисяч пi-
хоти, одного дня. А позосталi повтiкали до Афеку, до мiста, та впав мур на двадцять i сiм тисяч 30

позосталих чоловiка. А Бен-Гадад утiк i ввiйшов до мiста, до внутрiшньої кiмнати. I сказали до 31

нього його слуги: Ось ми чули, що царi Iзраїлевого дому вони царi милостивi. Покладiм веретища
на стегна свої, а шнури на свої голови, i вийдiм до Iзраїлевого царя, може вiн пощадить твою душу.
I пiдперезали вони веретищами стегна свої, а шнури на свої голови, i прийшли до Iзраїлевого царя 32

та й сказали: Твiй раб Бен-Гадад сказав: Нехай живе душа моя! А той вiдказав: Чи вiн iще живий?
Вiн мiй брат! А тi люди взяли це за натяка, i поспiшили скористатися з того й сказали: Брат твiй 33

Бен-Гадад! I той вiдказав: Пiдiть, приведiть його! I вийшов до нього Бен-Гадад, а той посадив його
на колесницю. I сказав до нього Бен-Гадад: Тi мiста, що батько мiй був забрав вiд твого батька, я 34

поверну. I ти урядиш собi в Дамаску вулицi, як мiй батько урядив був у Самарiї. А Я сказав Ахав по
умовi вiдпущу тебе. I вiн склав з ним умову, та й вiдпустив його. Тодi один чоловiк iз пророчих си- 35

нiв сказав до свого ближнього за Господнiм словом: Удар мене! Та вiдмовився той чоловiк ударити
його. I сказав вiн йому: За те, що ти не послухався Господнього голосу, то ось ти пiдеш вiд мене i 36

вб’є тебе лев! I пiшов той вiд нього, i спiткав його лев та й забив. I знайшов вiн iншого чоловiка та й 37

сказав: Удар мене! I той чоловiк ударив його, ударив та й зранив. I пiшов той пророк, i став царевi 38

на дорозi, i перебрався, i закрив хусткою очi свої. I сталося, цар проходив, а вiн кричав до царя 39

й говорив: Раб твiй ввiйшов у середину бою. Аж ось один чоловiк вiдiйшов, i пiдвiв до мене мужа
й сказав: Пильнуй цього мужа! Якщо його не стане, то буде твоє життя замiсть його життя, або
вiдважиш таланта срiбла. I сталося, раб твiй робив тут та тут, а вiн зник. I сказав до нього Iзраїлiв 40

цар: Такий твiй присуд, ти сам проказав. А той спiшно зняв хустку з-над очей своїх, i пiзнав його 41

Iзраїлiв цар, що вiн iз пророкiв. А той йому сказав: Так сказав Господь: Тому, що ти випустив iз 42

руки чоловiка, Менi призначеного, то буде життя твоє за його життя, а народ твiй за його народ!...
I пiшов Iзраїлiв цар до свого дому незадоволений та гнiвний, i прибув у Самарiю. 43

I сталося по цих пригодах таке. У їзреелянина Навота, що в Їзреелi, був виноградник при палатi 21
Ахава, самарiйського царя. I говорив Ахав до Навота, кажучи: Дай менi свого виноградника, i вiн 2

буде менi за яринного города, бо вiн близький до мого дому. А я дам тобi замiсть нього виногра-
дника лiпшого вiд нього. Якщо це добре в очах твоїх, я дам тобi срiбла, цiну його. I сказав Навот 3

до Ахава: Заборонено менi вiд Господа, щоб я дав тобi спадщину моїх батькiв. I ввiйшов Ахав до 4

дому свого незадоволений та гнiвний через те слово, яке говорив йому їзреелянин Навот, бо той
сказав: Не дам тобi спадщини батькiв моїх! I лiг вiн на лiжку своїм, i вiдвернув своє обличчя, i не
їв хлiба. I прийшла до нього жiнка його Єзавель та й сказала йому: Чого це твiй дух сумний, i ти 5

не їси хлiба? I сказав вiн до неї: Бо я говорив до їзреелянина Навота. I сказав я йому: Дай менi 6

свого виноградника за срiбло, або, якщо ти хочеш, дам тобi замiсть нього виноградника лiпшого.
Та вiн вiдказав: Не дам тобi свого виноградника! I сказала до нього його жiнка Єзавель: Отепер 7

ти зробишся царем над Iзраїлем. Устань, поїж хлiба, i нехай буде веселе твоє серце. А виногра-
дника їзреелянина Навота дам тобi я. I понаписувала вона листи в iменi Ахава, i позапечатувала 8

їх його печаткою, та й порозсилала тi листи до старших та до вельможних, що були в його мiстi,
що сидiли з Навотом. А в тих листах вона понаписувала так: Оголосiть пiст, i посадiть Навота 9

на чолi народу. I посадiть двох негiдних людей навпроти нього, нехай свiдчать на нього, кажучи: 10

Ти зневажив Бога й царя. I виведiть його, i вкаменуйте його, i нехай вiн помре... I зробили мужi 11

його мiста, старшi та вельможнi, що сидiли в його мiстi, так, як послала до них Єзавель, як було
написано в листах, якi вона порозсилала до них. Оголосили вони пiст, i посадили Навота на чолi 12

народу. I прийшли два чоловiки негiднi, i сiли навпроти нього. I тi негiднi люди свiдчили на нього, 13

на Навота, перед народом, говорячи: Навот зневажив Бога й царя! I вивели його поза мiсто, та й
укаменували його камiнням, i вiн помер... I послали вони до Єзавелi, говорячи: Навот укаменова- 14

ний i помер. I сталося, як почула Єзавель, що Навот укаменований i помер, то сказала Єзавель 15

до Ахава: Устань, посядь виноградника їзреелянина Навота, що вiдмовив дати його тобi за срiбло,
бо Навот не живий, а помер. I сталося, як почув Ахав, що Навот помер, то Ахав устав, щоб зiйти 16

до виноградника їзреелянина Навота, щоб посiсти його. I було Господнє слово до тiшб’янина Iллi, 17

говорячи: Устань, зiйди назустрiч Ахава, Iзраїлевого царя, що в Сирiї, ось вiн у Навотовому вино- 18

граднику, куди зiйшов, щоб посiсти його. I будеш говорити до нього, кажучи: Так сказав Господь: 19

Ти вбив, а тепер хочеш посiсти? I говоритимеш до нього, кажучи: Так сказав Господь: На тому мi-
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сцi, де пси лизали Навотову кров, пси лизатимуть i твою власну кров! I сказав Ахав до Iллi: Ось20

ти знайшов мене, вороже мiй! А той вiдказав: Знайшов, бо ти запродався чинити зло в Господнiх
очах. Ось Я спроваджую на тебе лихо, i вигублю все за тобою, i вигублю Ахавовi навiть те, що21

мочить на стiну, i невiльного та вiльного в Iзраїлi! I зроблю з твоїм домом, як iз домом Єровоа-22

ма, Неватового сина, й як iз домом Башi, Ахiєвого сина, за той гнiв, яким розгнiвив ти Мене та
ввiв у грiх Iзраїля. I також до Єзавелi говорив Господь, кажучи: Пси з’їдять Єзавель на передмур’ї23

Їзреелу. Померлого в Ахава в мiстi поїдять пси, а померлого на полi поїсть птаство небесне. Бо24, 25

ще не було такого, як Ахав, що запродався чинити зло в Господнiх очах, що його намовила жiнка
його Єзавель. I вiн чинив дуже гидке, iдучи за iдолами, усе так, як робили амореяни, що їх Господь26

повиганяв перед Iзраїлевими синами. I сталося, як Ахав почув цi слова, то роздер вiн шати свої, i27

зодягнув на тiло своє веретище, i постив, i лежав у веретищi, i ходив сумовито... I було Господнє28

слово до тiшб’янина Iллi, говорячи: Чи ти спостерiг, що Ахав упокорився перед лицем Моїм? За29

те, що вiн упокорився перед Моїм лицем, не наведу Я лиха за його днiв, за днiв його сина наведу Я
те лихо на його дiм.

I прожили вони три роки, i не було вiйни мiж Сирiєю та мiж Iзраїлем. I сталося третього року,22, 2

i зiйшов Йосафат, цар Юдин, до Iзраїлевого царя. I сказав Iзраїлiв цар до своїх слуг: Чи ви зна-3

єте, що гiлеадський Рамот наш? А ми мовчимо, замiсть того, щоб забрати його з руки сирiйського
царя. I сказав вiн до Йосафата: Чи ти пiдеш зо мною на вiйну до гiлеадського Рамоту? А Йосафат4

вiдказав: Я як ти, народ мiй як народ твiй, мої конi як твої конi! I сказав Йосафат до Iзраїлевого5

царя: Вивiдай зараз слово Господнє! I зiбрав Iзраїлiв цар пророкiв, близько чотирьох сотень чо-6

ловiка, та й сказав до них: Чи йти менi на вiйну на гiлеадський Рамот, чи занехати? А тi вiдказали:
Iди, а Господь дасть його в цареву руку. I сказав Йосафат: Чи нема тут iще Господнього пророка,7

i вивiдаємо вiд нього. I сказав Iзраїлiв цар до Йосафата: Є ще один муж, щоб вiд нього вивiдати8

Господа. Та я ненавиджу його, бо вiн не пророкує на мене добре, а тiльки зле. Це Мiхей, син Їмлин.
А Йосафат вiдказав: Нехай цар не говорить так! I покликав Iзраїлiв цар одного євнуха, i сказав:9

Приведи скорiш Мiхея, Їмлиного сина! I цар Iзраїлiв та цар Юдин сидiли кожен на тронi своїм,10

повбиранi в шати при входi до брами Самарiї, а всi пророки пророкували перед ними. А Седекiя,11

Кенаанин син, зробив собi залiзнi роги й сказав: Так сказав Господь: Оцим будеш побивати сирiян
аж до вигублення їх! I всi пророки пророкували так, говорячи: Виходь до гiлеадського Рамоту, i12

пощастить тобi, i Господь дасть його в цареву руку. А той посланець, що пiшов покликати Мiхея,13

говорив до нього, кажучи: Ось слова тих пророкiв, одноусто звiщають царевi добро. Нехай же буде
слово твоє, як слово кожного з них, i ти говоритимеш добре. I сказав Мiхей: Як живий Господь,14

те, що скаже менi Господь, я те говоритиму! I прийшов вiн до царя, а цар сказав до нього: Мiхею,15

чи пiдемо на вiйну до гiлеадського Рамоту, чи занехаємо? А той вiдказав йому: Вийди, i пощастить
тобi, i Господь дасть у цареву руку. I сказав йому цар: Аж скiльки разiв я заприсягав тебе, що ти16

не говоритимеш менi нiчого, тiльки правду в Iм’я Господа? А той вiдказав: Я бачив усього Iзраїля,17

розпорошеного по горах, немов овець, що не мають пастуха. I сказав Господь: Немає в них пана,
нехай вернуться з миром кожен до дому свого. I сказав Iзраїлiв цар до Йосафата: Чи ж не казав18

я тобi, вiн не буде пророкувати менi доброго, а тiльки лихе? А Мiхей вiдказав: Тому послухай Го-19

споднього слова: Бачив я Господа, що сидiв на престолi Своїм, а все небесне вiйсько стояло при
Ньому з правицi Його та з лiвицi Його. I сказав Господь: Хто намовить Ахава, i вiн вийде й упаде20

в гiлеадському Рамотi? I говорив той так, а той говорив так. I вийшов дух, i став перед Господнiм21

лицем та й сказав: Я намовлю його! I сказав йому Господь: Чим? А той вiдказав: Я вийду й стану22

духом неправди в устах усiх його пророкiв. А Господь сказав: Ти намовиш, а також переможеш;
вийди та й зроби так! А тепер оце Господь дав духа неправди в уста всiх оцих пророкiв, а Господь23

говорив на тебе лихе... I пiдiйшов Седекiя, Кенаанин син, i вдарив Мiхея по щоцi та й сказав: Ку-24

дою це перейшов Дух Господнiй вiд мене, щоб говорити з тобою? А Мiхей сказав: Ось ти побачиш25

це, коли вбiжиш до найдальшої кiмнати, щоб сховатися. I сказав Iзраїлiв цар: Вiзьми Мiхея, i вiд-26

веди до Амона, начальника мiста, та до Йоаша, царевого сина, та й скажеш: Отак сказав цар:27

Посадiть оцього до в’язничного дому, i давайте йому їсти скупо хлiба й скупо води, аж поки я не
вернуся з миром. А Мiхей вiдказав: Якщо справдi вернешся ти з миром, то не говорив Господь че-28

рез мене! I до того сказав: Слухайте це, всi народи! I вийшов Iзраїлiв цар та Йосафат, цар Юдин,29
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до гiлеадського Рамоту. I сказав Iзраїлiв цар до Йосафата: Я переберуся, i пiду на бiй, а ти вбери 30

свої царськi шати! I перебрався Iзраїлiв цар, i пiшов на бiй. А сирiйський цар наказав керiвникам 31

своїх колесниць, тридцятьом i двом, говорячи: Не будете воювати з малим та з великим, а тiльки з
самим Iзраїлевим царем. I сталося, як керiвники колесниць побачили Йосафата, то вони сказали: 32

Це дiйсно Iзраїлiв цар! I зайшли на нього, щоб воювати, а Йосафат закричав. I сталося, як керiв- 33

ники колесниць побачили, що це не Iзраїлiв цар, то повернули вiд нього. А один чоловiк знехотя 34

натягнув лука, та й ударив Iзраїлевого царя мiж пiдв’язанням пояса та мiж панцерем. А той сказав
своєму вiзниковi: Поверни назад, i виведи мене з табору, бо я ранений... I знявся бiй того дня, а 35

цар був поставлений на колесницi проти Сирiї, i помер увечорi. I кров iз рани текла в колесницю.
А як сонце заходило, нiсся крик у таборi такий: Кожен до мiста свого, i кожен до краю свого! I 36, 37

помер цар, i був привезений до Самарiї. I поховали царя в Самарiї. I полоскали колесницю над 38

ставом у Самарiї, i пси лизали його кров, а блудницi мили своє тiло, за словом Господнiм, що Вiн
говорив. А решта Ахавових дiл, i все, що вiн зробив був, i дiм зо слонової кости, що вiн збудував, 39

i всi мiста, якi вiн побудував, отож вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. I спочив Ахав 40

iз батьками своїми, а замiсть нього зацарював син його Ахазiя. А Йосафат, Асин син, зацарював 41

над Юдою в четвертому роцi Ахава, царя Iзраїлевого. Йосафат був вiку тридцяти й п’яти лiт, коли 42

вiн зацарював, i двадцять i п’ять лiт царював в Єрусалимi. А iм’я його матерi Азува, дочка Шiлхи.
I ходив вiн усiєю дорогою батька свого Аси, i не збочував iз неї, щоб чинити добре в Господнiх очах. 43

Тiльки пагiрки не були понищенi, народ iще приносив жертви й кадив на пагiрках. I Йосафат за- 44

мирив з Iзраїлевим царем. А решта Йосафатових дiл та лицарськiсть його, що вiн чинив був та як 45

воював, отож вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. А решту блудодiїв, що позоставали- 46

ся за днiв його батька Аси, вiн вигубив iз Краю. А царя не було в Едомi, був намiсник царiв. А 47, 48

Йосафат наробив був таршiських кораблiв, щоб пiти до Офiру по золото, та не пiшов, бо порозби-
валися кораблi при Ецйон-Геверi. Тодi сказав Ахазiя, син Ахавiв, до Йосафата: Нехай пiдуть на 49

кораблях мої раби з рабами твоїми. Та Йосафат не захотiв. I спочив Йосафат iз своїми батьками. I 50

був вiн похований в Мiстi Давида, свого батька, а замiсть нього зацарював син його Єгорам. Аха- 51

зiя, Ахавiв син, зацарював над Iзраїлем у Самарiї, в сiмнадцятому роцi Йосафата, Юдиного царя, i
царював над Iзраїлем два роки. I робив вiн лихе в Господнiх очах, i ходив дорогою батька свого й 52

дорогою своєї матерi, та дорогою Єровоама, Неватового сина, що вводив у грiх Iзраїля. I служив 53

вiн Вааловi, i вклонявся йому, та й гнiвив Господа, Бога Iзраїлевого, усе так, як робив його батько.



ДРУГА КНИГА ЦАРIВ

А
по смертi Ахава збунтувався Моав на Iзраїля. А Ахазiя випав через грати в своїй гор-1, 2

ницi, що в Самарiї, та й захворiв. I послав вiн послiв, i сказав до них: Iдiть, запитайте
Ваал-Зевува, екронського бога, чи видужаю я з своєї цiєї хвороби? А Ангол Госпо-3

днiй говорив до тiшб’янина Iллi: Устань, вийди назустрiч послiв самарiйського царя та
й скажи їм: Чи через те, що нема в Iзраїлi Бога, ви йдете питатися Ваал-Зевува, екронського бо-
га? Тому так сказав Господь: Iз того лiжка, що на нього ти лiг, не встанеш iз нього, бо напевно4

помреш!... I пiшов Iлля. I вернулися посли до царя, а вiн сказав до них: Що це ви вернулися? А5, 6

вони вiдказали йому: Назустрiч нам вийшов один чоловiк, i сказав нам: Iдiть, вернiться до царя, що
послав вас, i скажiть йому: Так сказав Господь: Чи через те, що нема в Iзраїлi Бога, ти посилаєш
вивiдати Ваал-Зевува, екронського бога? Тому те ложе, що на нього ти лiг, не встанеш iз нього, бо
напевно помреш... А вiн їм сказав: Якого вигляду той чоловiк, що вийшов назустрiч вас, i говорив7

вам оцi слова? Вони ж вiдказали: Це чоловiк волохатий, а шкуряний пояс оперезаний на стегнах8

його. А вiн сказав: Це тiшб’янин Iлля! I послав вiн до нього п’ятдесятника та його п’ятдесятку. I9

вийшов вiн до нього, аж ось вiн сидить на верхiв’ї гори. I сказав вiн до нього: Чоловiче Божий, цар
сказав: Зiйди ж iзвiдти! А Iлля вiдповiв i говорив до того п’ятдесятника: А якщо я Божий чоловiк,10

нехай зiйде з неба огонь, i нехай пожере тебе та п’ятдесятку твою! I зiйшов iз неба огонь, i пожер
його та його п’ятдесятку... I цар знову послав до нього iншого п’ятдесятника та його п’ятдесятку.11

I вiн вiдповiв i сказав до нього: Чоловiче Божий, отак сказав цар: Зiйди ж скоро! I вiдповiв Iлля12

та й сказав до нього: Якщо я Божий чоловiк, нехай зiйде з неба огонь, i нехай пожере тебе та твою
п’ятдесятку! I зiйшов iз неба Божий огонь, i пожер його та його п’ятдесятку... I знову послав вiн13

третього п’ятдесятника та його п’ятдесятку. I вийшов, i прийшов третiй п’ятдесятник, та й упав на
колiна свої перед Iллею, i благав його та до нього говорив: Чоловiче Божий, нехай же буде дорога
душа моя та душа твоїх рабiв, тих п’ятидесяти, в очах твоїх! Ось зiйшов був огонь iз неба, та й14

пожер тих двох перших п’ятдесятникiв та їхнi п’ятдесятки; а тепер нехай буде дорога душа моя в
очах твоїх! А Ангол Господнiй сказав до Iллi: Зiйди з ним, не бiйся його! I вiн устав, i зiйшов з ним15

до царя, Та й сказав до нього: Так сказав Господь: Тому, що ти посилав послiв, щоб вивiдати вiд16

Ваал-Зевува, екронського бога, нiби в Iзраїлi нема Бога, щоб вивiдати слова Його, тому те ложе,
що на нього ти лiг, не встанеш iз нього, бо напевно помреш! I той помер, за словом Господа, що го-17

ворив до Iллi, а замiсть нього зацарював Єгорам, другого року Єгорама, сина Йосафата, Юдиного
царя, бо не було в нього сина. А решта дiл Ахазiї, що вiн зробив був, ото вони написанi в Книзi18

Хронiки Iзраїлевих царiв.
I сталося, коли Господь мав узяти Iллю в вихрi на небо, то йшов Iлля та Єлисей iз Гiлгалу. I2, 2

сказав Iлля до Єлисея: Сиди тут, бо Господь послав мене аж до Бет-Елу. Та Єлисей вiдказав: Як
живий Господь i жива душа твоя, я не залишу тебе! I зiйшли вони до Бет-Елу. I повиходили бет-3

ельськi пророчi сини до Єлисея та й сказали до нього: Чи ти знаєш, що сьогоднi Господь бере пана
твого вiд тебе? А вiн вiдказав: Я також знаю, мовчiть! I сказав йому Iлля: Єлисею, сиди тут, бо4

Господь послав мене до Єрихону. Та той вiдказав: Як живий Господь i жива душа твоя, я не залишу
тебе! I прийшли вони до Єрихону. I пiдiйшли єрихонськi пророчi сини до Єлисея та й сказали до5

нього: Чи ти знаєш, що сьогоднi Господь бере пана твого вiд тебе? А вiн вiдказав: Я також знаю,
мовчiть! I сказав йому Iлля: Сиди тут, бо Господь послав мене до Йордану! Та той вiдказав: Як6

живий Господь i жива душа твоя, я не залишу тебе! I пiшли вони обоє. I п’ятдесят чоловiка проро-7

чих синiв також пiшли, i стали навпроти здалека, а вони обидва стали над Йорданом. I взяв Iлля8

плаща свого, i згорнув, i вдарив по водi, i вона роздiлилась пополовинi туди та сюди... I сталося,9

як вони перейшли, то Iлля сказав до Єлисея: Проси, що маю зробити тобi, поки я буду взятий вiд
тебе! I сказав Єлисей: Нехай же буде на менi подвiйний твiй дух! А той вiдказав: Тяжкого зажадав10

ти! Якщо ти побачиш мене, що буду взятий вiд тебе, буде тобi так, а якщо нi не буде. I сталося, як11

вони все йшли та говорили, аж ось появився огняний вiз та огнянi конi, i розлучили їх одного вiд
одного. I вознiсся Iлля в вихрi на небо... А Єлисей це бачив, i вiн закричав: Батьку мiй, батьку мiй,12

возе Iзраїлiв та верхiвцi його! Та вже не побачив його... I схопився вiн сильно за одежу свою та й
роздер її на двi частинi. I пiдняв вiн Iллевого плаща, що спав iз нього, i вернувся, i став на березi13
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Йордану. I взяв вiн Iллевого плаща, що спав iз нього, i вдарив по водi та сказав: Де Господь, Бог 14

Iллi? I також вiн ударив по водi, i вона роздiлилася пополовинi туди та сюди!... I побачили його 15

знавпроти єрихонськi пророчi сини, та й сказали: На Єлисеї спочив дух Iллiв! I пiшли вони назу-
стрiч йому, i попадали перед ним до землi, та й сказали до нього: Ось iз твоїми рабами є п’ятдесят 16

чоловiка хоробрих, нехай вони пiдуть та пошукають твого пана, а ну ж забрав його Дух Господнiй, i
кинув його на одну з гiр або в одну з долин! А той вiдказав: Не посилайте! Та вони сильно благали 17

його, аж докучили йому, то вiн сказав: Посилайте! I послали вони п’ятдесят чоловiка, i шукали три
днi, та не знайшли його. I вони вернулися до нього (а вiн мешкав в Єрихонi). I сказав вiн до них: 18

Чи ж не казав я вам: Не йдiть? I сказали люди того мiста Єлисеєвi: Ось положення цього мiста 19

хороше, як пан бачить, та вода нехороша, а земля неплiдна. А вiн сказав: Подайте менi нового 20

дзбанка, i покладiть туди соли. I вони подали йому. I вiн вийшов до джерела води, i кинув туди 21

соли й сказав: Так сказав Господь: Уздоровив Я цю воду, не буде вже звiдти смерти, анi неплiддя! I 22

була вилiкувана та вода, i так є аж до цього дня, за словом Єлисея, яке вiн говорив. I вiдiйшов вiн 23

звiдти до Бет-Елу. А коли вiн iшов дорогою, то малi хлопцi виходили з того мiста й насмiхалися з
нього, i казали йому: Ходи, лисий! Ходи, лисий! I вiн обернувся назад i побачив їх, та й прокляв їх 24

Iменем Господнiм. I вийшли двi ведмедицi з лiсу, i розiрвали з них сорок i двоє дiтей... А вiн пiшов 25

звiдти до гори Кармел, а звiдти вернувся до Самарiї.
А Єгорам, Ахавiв син, зацарював над Iзраїлем у Самарiї, у вiсiмнадцятому роцi Йосафата, Юди- 3

ного царя, i царював дванадцять рокiв. I чинив вiн лихо в Господнiх очах, тiльки не так, як батько 2

його та мати його, вiн викинув Ваалового боввана, що зробив був батько його. Проте грiхiв Єро- 3

воама, Неватового сина, що вводив у грiх Iзраїля, вiн тримався, i не вiдставав вiд них. А Меша, 4

цар моавський, розводив дрiбну худобу, i давав Iзраїлевому царевi сто тисяч ягнят та сто тисяч
рунних баранiв. I сталося, як помер Ахав, то збунтувався моавський цар проти Iзраїлевого ца- 5

ря. I вийшов того дня цар Єгорам iз Самарiї, i перелiчив усього Iзраїля. I пiшов вiн, i послав до 6, 7

Йосафата, царя Юдиного, говорячи: Збунтувався проти мене цар моавський. Чи пiдеш зо мною на
вiйну до Моаву? А той вiдказав: Вийду. Я як ти, мiй народ як твiй народ, мої конi як твої конi! I 8

сказав: Котрою дорогою пiдемо? А той вiдказав: Дорогою едомської пустинi. I пiшов цар Iзраїлiв, 9

i цар Юдин, i цар едомський, i йшли обхiдною дорогою сiм день. I не було води таборовi та худобi,
що була при них. I сказав Iзраїлiв цар: Ах, Господь викликав трьох оцих царiв, щоб вiддати їх у 10

руку Моава. I сказав Йосафат: Чи нема тут Господнього пророка, щоб через нього вивiдати слово 11

Господа? I вiдповiв один iз слуг Iзраїлевого царя й сказав: Тут є Єлисей, Шафатiв син, що служив
Iллi. I сказав Йосафат: Слово Господнє з ним! I зiйшли до нього цар Iзраїлiв, i Йосафат, i цар 12

едомський. I сказав Єлисей до Iзраїлевого царя: Що тобi до мене? Iди до пророкiв батька свого 13

та до пророкiв своєї матерi! А Iзраїлiв цар вiдказав йому: Нi, бо Господь покликав трьох цих царiв,
щоб вiддати їх у руку Моава. I сказав Єлисей: Як живий Господь Саваот, що я стою перед лицем 14

Його, коли б я не зважав на Йосафата, Юдиного царя, не споглянув би на тебе, i не побачив би
я тебе. А тепер приведiть менi гусляра. I сталося, коли грав гусляр, то на Єлисеї була Господня 15

рука, i вiн сказав: Так сказав Господь: Накопайте на цiй долинi яму за ямою! Бо так сказав Го- 16, 17

сподь: Не побачите вiтру, i не побачите дощу, а потiк цей буде наповнений водою. I будете пити ви,
та череди вашi, та ваша худоба. Та буде цього мало в Господнiх очах, i Вiн видасть i Моава в вашу 18

руку. I ви поб’єте всяке укрiплене мiсто та всяке мiсто вибране, i всяке добре дерево повалите, 19

i всi воднi джерела загатите, i всяку добру полеву дiлянку завалите камiнням. I сталося ранком, 20

коли приноситься хлiбна жертва, аж ось полилася вода з едомської дороги. I наповнилася земля
водою. А ввесь Моав почув, що тi царi вийшли воювати з ними. I вони скликали всiх, хто носить 21

пояса й старше, i поставали на границi. I повставали вони рано вранцi, i сонце засвiтило над во- 22

дою. I побачили моавляни навпроти воду, червону, як кров. I казали вони: Це кров, рубаючися, 23

порубалися царi мечами, i позабивали один одного. А тепер на здобич, Моаве! I прийшли вони до 24

Iзраїлевого табору. I встав Iзраїль та й побив моавлян, i тi повтiкали перед ними. I вони ввiйшли
до них, i били моавлян, а мiста руйнували, i на всяку добру польову дiлянку усi кидали свого ка- 25

меня й закидали її, i всяке джерело води загачували, i валили всяке добре дерево, й аж тiльки в
Кiр-Харешетi позоставили камiння його. I оточили тарани, та й били його. I побачив моавський 26

цар, що бiй перемагає його, i взяв вiн сiм сотень чоловiка, що орудують мечем, щоб продертися до
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едомського царя, та не змiг. I вiн узяв свого перворiдного сина, що мав царювати замiсть нього, i27

принiс його цiлопаленням на мурi... I повстав великий гнiв на Iзраїля, i вони вiдступили вiд нього, i
вернулися до свого краю.

А одна з жiнок пророчих синiв кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твiй, мiй чоловiк! А4
ти знаєш, що раб твiй боявся Господа. А позичальник прийшов ось, щоб забрати собi двоє дiтей
моїх за рабiв... I сказав до неї Єлисей: Що я зроблю тобi? Розкажи менi, що є в тебе в домi. А2

та вiдказала: Нiчого нема в домi твоєї невiльницi, є тiльки горня оливи. А вiн сказав: Iди, позич3

собi насторонi посуд вiд усiх сусiдок твоїх, посуд порожнiй. Не бери мало! I ввiйдеш, i замкнеш4

дверi за собою та за синами своїми, i поналиваєш у всi тi посудини, а повнi повiдставляй. I пiшла5

вона вiд нього, i замкнула дверi за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона
наливала. I сталося, коли понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого: Подай менi ще6

посуду! А вiн вiдказав їй: Нема вже посуду. I спинилася олива. I вона прийшла, i донесла Божому7

чоловiковi. I вiн сказав: Iди, продай ту оливу, та й заплати своєму позичальниковi. А ти та сини
твої будете жити на позостале. I сталося певного дня, i прийшов Єлисей до Шунаму, а там була8

багата жiнка, i вона сильно просила його до себе поїсти хлiба. I бувало, скiльки разiв приходив вiн,
заходив туди їсти хлiб. I сказала вона до чоловiка свого: Ось я познала, що Божий чоловiк, який9

завжди приходить до нас, вiн святий. Зробiм же малу муровану горницю, i поставимо йому там10

лiжко, i стола, i стiльця, i свiчника. I коли вiн приходитиме до нас, то заходитиме туди. Одного11

разу прийшов вiн туди, i зайшов до горницi та й лiг там. I сказав вiн до свого слуги Гехазi: Поклич12

оцю шунамiтянку! I той покликав її, i вона стала перед ним. I сказав вiн до нього: Скажи їй: Ось13

ти старанно пiклувалася про всi нашi потреби. Що зробити тобi за це? Чи є що, щоб сказати про
тебе царевi або начальниковi вiйська? А вона вiдказала: Нi, я сиджу серед народу свого! I сказав14

вiн: Що ж зробити їй? А Гехазi вiдказав: Та вона не має сина, а чоловiк її старий. А вiн сказав:15

Поклич її. I вiн покликав її, i вона стала при входi. I вiн сказав: На цей означений час, коли саме16

цей час вернеться, ти обiйматимеш сина! А вона вiдказала: Нi, пане, чоловiче Божий, не говори
неправди своїй невiльницi! Та зачала та жiнка, i породила сина на той означений час, того саме17

часу, про який говорив до неї Єлисей. I росло те дитя. А одного разу вийшло воно до свого батька18

до женцiв. I сказало воно до свого батька: Голова моя, голова моя!... А той сказав слузi: Занеси19

його до його матерi! I той понiс його, i принiс його до його матерi. I сидiло воно на її колiнах аж до20

полудня, та й померло... I ввiйшла вона, i поклала його на лiжко Божого чоловiка, i замкнула за21

ним дверi та й вийшла. I покликала вона свого чоловiка та й сказала: Пришли менi одного iз слуг22

та одну з ослиць, i я поїду до Божого чоловiка й вернуся. А вiн сказав: Чому ти їдеш до нього?23

Сьогоднi не новомiсяччя й не субота. А вона вiдказала: Добре! I осiдлала вона ослицю, i сказала24

до свого слуги: Поганяй та йди. Не затримуй менi в їздi, аж поки не скажу тобi. I поїхала вона, i25

приїхала до Божого чоловiка, до гори Кармел. I сталося, як Божий чоловiк побачив її здалека, то
сказав до слуги свого Гехазi: Ось та шунамiтянка! Побiжи ж назустрiч їй та й скажи їй: Чи все26

гаразд тобi, чи гаразд чоловiковi твоєму, чи гаразд дитинi? А та вiдказала: Усе гаразд! I прийшла27

вона до Божого чоловiка на гору, i сильно схопила за ноги його. А Гехазi пiдiйшов, щоб вiдiпхнути
її, та Божий чоловiк сказав: Позостав її, бо затурбована душа її, а Господь затаїв це передо мною
й не сказав менi. А вона сказала: Чи я жадала сина вiд пана? Чи я не говорила: Не впроваджуй28

мене в обману? I вiн сказав до Гехазi: Опережи стегна свої, i вiзьми мою палицю в руку свою та й29

iди. Коли спiткаєш кого, не повiтаєш його, а коли хто повiтає тебе, не вiдповiси йому. I покладеш
мою палицю на хлопцеве обличчя. А мати того хлопця сказала: Як живий Господь i жива душа30

твоя, я не полишу тебе! I вiн устав i пiшов за нею. А Гехазi пiшов перед ними, i поклав ту палицю31

на хлопцеве обличчя, та не було анi голосу, анi чуття. I вернувся вiн навпроти нього, i донiс йому,
говорячи: Не збудився той хлопець! I ввiйшов Єлисей у дiм, аж ось той хлопець лежить мертвий32

на лiжку його!... I ввiйшов вiн, i замкнув дверi за ними обома, та й молився до Господа. I ввiйшов33, 34

вiн, i лiг на того хлопця, i поклав уста свої на уста його, а очi свої на очi його, i долонi свої на долонi
його. I схилився над ним, i стало тепле тiло тiєї дитини!... I вiн знову ходив по дому раз сюди, а35

раз туди. I ввiйшов вiн, i знову схилився над ним, i чхнув той хлопець аж до семи раз. I розплющив
той хлопець очi свої. I покликав вiн Гехазi та й сказав: Поклич ту шунамiтянку! I той покликав36

її. I прийшла вона до нього, i вiн сказав: Забери свого сина! I ввiйшла вона, i впала до його нiг,37

i вклонилася до землi. I взяла вона сина свого та й вийшла... I вернувся Єлисей до Гiлгалу. А в38
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Краю був голод, i пророчi сини сидiли перед ним. I сказав вiн до свого хлопця: Пристав великого
горшка, i звари їжу для пророчих синiв. I вийшов один на поле, щоб назбирати ярини, i знайшов 39

там витку рослину, i назбирав iз неї повну свою одежу диких огiркiв. I вiн прийшов, i накришив до
горшка їжi, бо вони не знали того. I поналивали вони людям їжi. I сталося, як вони їли ту їжу, то 40

закричали й сказали: Смерть у горшку, чоловiче Божий! I не могли вони їсти... А вiн сказав: Дайте 41

муки! I вiн всипав її до горшка i сказав: Наливай народовi, i нехай їдять! I вже не було нiчого злого
в горшку. I прийшов один чоловiк iз Баал-Шалiшу, i принiс Божому чоловiковi хлiб первоплоду, 42

двадцять ячмiнних хлiбцiв та зерна в колосках у своїй торбi. I сказав Єлисей: Дай народовi, i нехай
вони їдять! А слуга його сказав: Що оце покладу я перед сотнею чоловiка? Та вiн вiдказав: Дай 43

народовi, i нехай їдять, бо так сказав Господь: Їжте й позоставте! I вiн поклав перед ними, i вони 44

їли й позоставили, за словом Господнiм.
А Нааман, начальник вiйська сирiйського царя, був муж великий перед своїм паном, вельмипо- 5

важаний, бо через нього Господь дав перемогу Сирiї. I був це муж дуже хоробрий, але прокажений.
А сирiйцi вийшли були ордами, i взяли до неволi з Iзраїлевого краю малу дiвчину, i вона услугову- 2

вала жiнцi Наамана. I сказала вона до своєї панi: Ох, коли б пан мiй побував у того пророка, що в 3

Самарiї, то вiн вилiкував би його вiд прокази його! А Нааман прийшов, i донiс своєму пановi, го- 4

ворячи: Отак i отак говорила та дiвчина, що з Iзраїлевого краю. I сказав сирiйський цар: Тож пiди, 5

а я пошлю свого листа до Iзраїлевого царя. I той пiшов, i взяв iз собою десять талантiв срiбла та
шiсть тисяч шеклiв золота, i десять змiн одежi. I вiн принiс до Iзраїлевого царя такого листа: Ось 6

тепер, як прийде оцей лист до тебе, то знай: ото послав я до тебе свого раба Наамана, а ти вилiкуєш
його вiд прокази його. I сталося, як Iзраїлiв цар перечитав цього листа, то роздер свої шати й ска- 7

зав: Чи я Бог, щоб убивати чи лишати при життi, що той посилає до мене, щоб я вилiкував чоловiка
вiд прокази його? Тож знайте й дивiться це вiн шукає проти мене зачiпки. I сталося, як почув Єли- 8

сей, Божий чоловiк, що Iзраїлiв цар роздер шати свої, то послав до царя, говорячи: Нащо роздер ти
шати свої? Нехай той прийде до мене, i пiзнає, що є пророк ув Iзраїлi! I прибув Нааман зо своїми 9

кiньми та з колесницею своєю, i став при входi Єлисеєвого дому. I послав Єлисей до нього посла, 10

говорячи: Iди, i вимиєшся сiм раз у Йорданi, i вигоїться тiло твоє тобi, й очистишся. I розгнiвався 11

Нааман, i пiшов i сказав: Ось я подумав був: вiн вийде до мене, i стане, i закличе Iм’я Господа, Бога
свого, i покладе свою руку на те мiсце, i вилiкує прокаженого... Чи ж не лiпшi Авана та Парпар, 12

дамаськi рiчки, вiд усiх Iзраїлевих вод? Чи не мiг я вимитися в них, i стати чистим? I повернувся
вiн, i пiшов у гнiвi. I пiдiйшли його раби, i говорили до нього, i сказали: Батьку мiй, коли б велику 13

рiч говорив тобi той пророк, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли вiн сказав тобi тiльки: Умийся i
будеш чистий! I зiйшов вiн, i занурився в Йорданi сiм раз, за словом Божого чоловiка. I сталося 14

тiло його, як тiло малого хлопця, i став вiн чистий! I вернувся до Божого чоловiка вiн та ввесь 15

табiр його. I прийшов вiн, i став перед ним та й сказав: Оце пiзнав я, що на всiй землi нема Бога, а
тiльки в Iзраїлi! А тепер вiзьми дарунка вiд свого раба. Та Єлисей вiдказав: Як живий Господь, що 16

стою перед лицем Його, я не вiзьму! А той сильно просив його взяти, та вiн вiдмовився. I сказав 17

Нааман: А як нi, то нехай буде дано твоєму рабовi землi, скiльки понесуть два мули, бо твiй раб не
буде вже приносити цiлопалення та жертву iншим богам, а тiльки Господевi! Тiльки оцю рiч нехай 18

простить Господь твоєму рабовi: коли мiй пан прийде до Рiммонового дому, щоб там поклонятися,
i опиратиметься на мою руку, то й я схилюся в Рiммоновiм домi. Коли я кланятимуся в Рiммоновiм
домi, то нехай простить Господь твоєму рабовi цю рiч! А той вiдказав: Iди з миром! I вiдiйшов вiд 19

нього на невелику вiдстань. I сказав Гехазi, слуга Єлисея, чоловiка Божого: Ось мiй пан стримав 20

цього сирiянина Наамана, щоб нiчого не взяти з руки його, що вiн принiс. Як живий Господь, по-
бiжу за ним i вiзьму щось вiд нього!... I погнався Гехазi за Нааманом. I побачив Нааман бiгуна 21

за собою, i зiскочив iз воза навпроти нього й сказав: Чи все гаразд? А той вiдказав: Гаразд! Пан 22

мiй послав мене, говорячи: Ось тепер прийшла до мене з Єфремових гiр двоє юнакiв, пророчi сини.
Дай їм талант срiбла та двi змiнi одежi! А Нааман вiдказав: Будь ласкав, вiзьми два таланти! I вiн 23

упрошував його. I зав’язав вiн два таланти срiбла в двi торбi, та двi змiнi одежi, i дав своїм слугам,
а вони понесли перед ним. I прийшов вiн до згiр’я, i взяв з їхньої руки, i вмiстив у домi, а тих людей 24

вiдпустив, i вони пiшли. А вiн прийшов та й став перед паном своїм. I сказав до нього Єлисей: 25

Звiдки ти, Гехазi? А той вiдказав: Нiкуди не ходив твiй раб, анi туди, анi сюди... I сказав Єлисей до 26
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нього: Чи моє серце не ходило з тобою, коли обернувся той муж зо свого воза назустрiч тобi? Чи
час брати срiбло та брати одежi, i оливки, i виноградника, i худобу дрiбну та худобу велику, i рабiв,
i невiльниць? Тож Нааманова проказа нехай прилiпиться до тебе та до насiння твого навiки! I той27

вийшов вiд нього прокажений, побiлiвши, як снiг!...
I сказали пророчi сини до Єлисея: Ось те мiсце, де ми сидимо перед тобою, затiсне для нас.6

Ходiм аж до Йордану, i вiзьмiмо звiдти кожен по однiй деревинi, i зробимо собi мiсце, щоб сидiти2

там. А вiн сказав: Iдiть. I сказав один: Будь же ласкавий, i ходи зо своїми рабами! А вiн сказав:3

Я пiду. I пiшов вiн iз ними, i вони прийшли до Йордану, i рубали дерево. I сталося, коли один4, 5

валив деревину, то впала сокира до води. А той скрикнув i сказав: Ох, пане мiй, таж вона позиче-
на! I сказав Божий чоловiк: Куди вона впала? А той показав йому те мiсце. I вiн вiдрубав кусок6

дерева й кинув туди, i випливла сокира!... I вiн сказав: Витягни собi! А той простяг свою руку i7

взяв... Сирiйський цар воював з Iзраїлем. I радився вiн зо слугами своїми, говорячи: На такому то8

й такому то мiсцi буде моє таборування. А Божий чоловiк послав до Iзраїлевого царя, говорячи:9

Стережися переходити оце мiсце, бо там сходяться сирiяни! I послав Iзраїлiв цар до того мiсця,10

про яке говорив йому Божий чоловiк та остерiгав його; i вiн стерiгся там не раз i не два. I сильно11

занепокоїлося серце сирiйського царя про ту рiч, i вiн покликав своїх слуг та й сказав до них: Чи не
розповiсте менi, хто з наших зраджує перед Iзраїльським царем? I сказав один з його слуг: Нi, па-12

не мiй царю, це не наш, а це Єлисей, той пророк, що в Iзраїлi, доносить Iзраїлевому царевi тi слова,
що ти говориш у спальнi своїй!... А вiн вiдказав: Iдiть, i подивiться, де вiн, i я пошлю й вiзьму його!13

I донесено йому, кажучи: Ось вiн у Дотанi! I послав вiн туди конi, i колесницi та вiйсько. I прийшли14

вони вночi й оточили те мiсто. А слуга Божого чоловiка встав рано i вийшов, аж ось вiйсько ото-15

чує мiсто, i конi, i колесницi! I сказав його слуга до нього: Ох, пане мiй, що будемо робити? А той16

вiдказав: Не бiйся, бо тi, що з нами, численнiшi вiд тих, що з ними. I молився Єлисей i говорив:17

Господи, розкрий йому очi, i нехай вiн побачить! I вiдкрив Господь очi того слуги, i вiн побачив, аж
ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея!... I зiйшли сирiйцi до нього, а Єли-18

сей помолився до Господа й сказав: Удар цей люд слiпотою! I Вiн ударив їх слiпотою за Єлисеєвим
словом... I сказав до них Єлисей: Це не та дорога й не те мiсто. Iдiть за мною, й я проведу вас до19

того чоловiка, якого ви шукаєте. I вiн завiв їх у Самарiю. I сталося, як прийшли вони до Самарiї,20

то Єлисей сказав: Господи, вiдкрий оцi очi, i нехай вони побачать! I Господь вiдкрив їхнi очi, i вони
побачили, аж ось вони в серединi Самарiї!... I сказав Iзраїлiв цар до Єлисея, коли побачив їх: Чи21

побити їх, чи побити, мiй батьку? А той вiдказав: Не вбивай! Чи ти повбиваєш тих, кого ти взяв до22

неволi своїм мечем та своїм списом? Поклади хлiб та воду перед ними, i нехай вони їдять та п’ють,
i нехай iдуть до свого пана. I справив цар для них велику гостину, i вони їли й пили; i вiн вiдпу-23

стив їх, i вони пiшли до свого пана. I сирiйськi орди вже бiльш не входили до Iзраїлевого Краю. I24

сталося по тому, i зiбрав Бен-Гадад, сирiйський цар, увесь свiй табiр, i вiн зiйшов i облiг Самарiю.
I був великий голод у Самарiї. I ось тi облягали їх, а осляча голова коштувала вiсiмдесят шеклiв25

срiбла, а чвертка каву голубиного помету п’ять шеклiв срiбла. I сталося, проходив Iзраїлiв цар по26

мурi, а одна жiнка крикнула до нього, говорячи: Поможи, пане царю! А вiн вiдказав: Як тобi не27

поможе Господь, звiдки я поможу тобi? Чи з току, або з чавила? I сказав до неї цар: Що тобi? А28

та вiдказала: Оця жiнка сказала менi: Дай свого сина, i ми з’їмо його сьогоднi, а мого сина з’їмо
взавтра. I зварили ми мого сина та й з’їли його... I сказала я до неї другого дня: Дай сина свого, i29

ми з’їмо його, та вона сховала свого сина. I сталося, як цар почув слова цiєї жiнки, то роздер шати30

свої, i вiн ходив по мурi. I народ побачив, аж ось веретище на тiлi його зо споду! I вiн сказав: Отак31

нехай зробить менi Бог, i так нехай додасть, якщо позостанеться голова Єлисея, Шафатового сина,
на ньому сьогоднi! А Єлисей сидiв у своєму домi, а з ним сидiли старшi. I послав цар чоловiка вiд32

себе. Поки прийшов посол до нього, то вiн сказав до старших: Чи ви бачите, що цей син убивни-
ка послав зняти мою голову? Глядiть, як прийде цей посол, то замкнiть дверi, i притиснете його в
дверях. Ось i шарудiння нiг пана його за ним. Ще вiн говорив iз ними, аж ось приходить до нього33

посланець. I вiн сказав: Отаке зло вiд Господа! Чого ще чекати вiд Господа?
I сказав Єлисей: Послухайте слово Господнє: Так сказав Господь: Цього часу взавтра буде сея7

пшеничної муки за шекля, i двi сеї ячменю за шекля в брамi Самарiї. I вiдповiв Божому чоловiковi2

вельможа царя, що вiн на його руку спирався, i сказав: Якби Господь поробив отвори в небi, чи
сталася б ця рiч? А той вiдказав: Ось ти побачиш своїми очима, та їсти звiдти не будеш. I були при3
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входi до брами чотири прокаженi чоловiки. I сказали вони один до одного: Чого ми сидимо тут, аж
поки не помремо? Якщо ми скажемо: Увiйдiмо до мiста, а в мiстi голод, то помремо там; а якщо 4

сидiтимемо тут, то теж помремо. Отож, ходiть, i перейдiмо до сирiйського табору, якщо там позо-
ставлять нас при життi, будемо жити, а якщо заб’ють нас, то помремо... I встали вони надвечiр, 5

щоб iти до сирiйського табору. I прибули вони до краю сирiйського табору, аж ось нема там нiкого!
Бо Господь учинив, що сирiйський табiр почув стукотняву колесниць i їржання коней, та галас ве- 6

ликого вiйська. I сказали вони один до одного: Ось Iзраїлiв цар найняв на нас хiттейських царiв та
царiв єгипетських, щоб пiшли на нас! I встали вони, i повтiкали надвечiр, i полишили свої намети, 7

й осли свої, i табiр, як вiн був, та й повтiкали, спасаючи життя своє! I прийшли тi прокаженi аж 8

до краю табору, i ввiйшли до одного намету, i їли й пили, i повиносили звiдти срiбло й золото та
вбрання, i пiшли й заховали. I вони знову ввiйшли до iншого намету, i повиносили звiдти, i пiшли та
й сховали. I сказали вони один до одного: Неслушно ми робимо. Цей день вiн день доброї звiстки, 9

а ми мовчимо. Як ми будемо чекати аж до ранiшнього свiтла, то впаде на нас провина. А тепер
ходiмо, i ввiйдiмо й донесiмо царевому дому! I прийшли вони, i покликали мiських воротарiв, та 10

й донесли їм, говорячи: Увiйшли ми до сирiйського табору, а там нема анi людини, анi людського
голосу, а тiльки поприв’язуванi конi та поприв’язуванi осли, та намети, як вони були! I воротарi 11

покликали, i донесли про це до самого царського дому. I встав цар уночi й сказав своїм слугам: 12

Розкажу я вам, що нам зробили сирiйцi. Вони знають, що ми голоднi, i повиходили з табору, щоб
сховатися на полi, говорячи: Коли тi повиходять iз мiста, то ми схопимо їх живих, та й увiйдемо до
мiста! I вiдповiв один iз його слуг i сказав: Нехай вiзьмуть п’ятеро позосталих коней, що лиши- 13

лися в ньому, у мiстi. Ось вони, (iз усього вiйська Iзраїлевого тiльки й лишилися, iз усього вiйська
Iзраїля, що згинуло), i пошлемо, i побачимо. I взяли вони двi колесницi з кiньми, i цар послав їх 14

услiд за сирiйським табором, говорячи: Iдiть i подивiться. I пiшли вони за ними аж до Йордану, 15

аж ось уся дорога повна вбрання та речей, що покидали сирiйцi, як поспiшали! I вернулися цi по-
сли, i донесли царевi. I вийшов народ, i розграбували сирiйський табiр. I коштувала сея пшеничної 16

муки по шеклю, i двi сеї ячменю по шеклю за словом Господнiм! I цар призначив того вельможу, 17

що на його руку вiн опирався, доглядати над брамою. Та затоптав його народ у брамi, i вiн помер,
як казав був Божий чоловiк, який говорив, коли приходив до нього цар. I сталося, коли Божий 18

чоловiк говорив до царя, кажучи: Двi сеї ячменю по шеклю, i сея пшеничної муки по шеклю буде
того часу взавтра в брамi Самарiї, то цей вельможа вiдповiв Божому чоловiковi й сказав: Якби 19

Господь поробив отвори в небi, чи сталася б ця рiч? А той вiдказав: Ось ти побачиш своїми очима,
та їсти звiдти не будеш. I сталося йому так, i затоптав його народ у брамi, i вiн помер... 20

А Єлисей говорив до жiнки, що її сина вiн воскресив, кажучи: Устань та й iди ти та дiм твiй, i 8
мешкай дебудь, бо Господь прикликав голод, i вiн прийшов до краю на сiм лiт. I встала та жiнка, 2

i зробила за словом Божого чоловiка. I пiшла вона та її дiм, i замешкала в филистимському краї
сiм лiт. I сталося наприкiнцi семи рокiв, вернулася та жiнка з филистимського краю, i пiшла до 3

царя благати за свiй дiм та за своє поле. А цар говорив до Гехазi, слуги Божого чоловiка, кажу- 4

чи: Розкажи менi про все те велике, що зробив Єлисей. I сталося, як вiн оповiдав царевi, що той 5

воскресив померлого, аж ось та жiнка, що вiн воскресив сина її, благає царя за свiй дiм та за своє
поле. I сказав Гехазi: Пане мiй царю, оце та жiнка, i це той син її, що воскресив Єлисей! I прийшов 6, 7

Єлисей до Дамаску, а Бен-Гадад, сирiйський цар, хворий. I донесено йому, кажучи: Божий чоловiк
прийшов аж сюди! I сказав цар до Газаїла: Вiзьми в свою руку подарунка, та й iди зустрiти чоло- 8

вiка Божого. I запитайся Господа через нього, кажучи: Чи видужаю я вiд оцiєї хвороби? I пiшов 9

Газаїл спiткати його, i взяв подарунка в руку свою, та зо всього добра Дамаску тягару на сорок вер-
блюдiв. I прийшов, i став перед ним та й сказав: Син твiй Бен-Гадад, цар сирiйський, послав мене
до тебе, питаючи: Чи видужаю я з оцiєї хвороби? I сказав до нього Єлисей: Iди, скажи йому: Жити 10

житимеш, та Господь показав менi, що напевно помре вiн. I наставив вiн обличчя своє на нього, i 11

довго вдивлявся, аж той збентежився. I заплакав Божий чоловiк. А Газаїл сказав: Чого плаче мiй 12

пан? А той вiдказав: Бо знаю, що ти зробиш лихо Iзраїлевим синам: їхнi твердинi пустиш з огнем, i
їхнiх воякiв позабиваєш мечем, i дiтей їхнiх порозбиваєш, а їхне вагiтне посiчеш... А Газаїл сказав: 13

Та що таке твiй раб, цей пес, що зробить таку велику рiч? I сказав Єлисей: Господь показав менi
тебе царем над Сирiєю! I пiшов вiн вiд Єлисея, i прийшов до свого пана. А той сказав йому: Що 14

говорив тобi Єлисей? I вiн сказав: Говорив менi: жити житимеш! I сталося другого дня, i взяв вiн 15
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покривало, i намочив у водi, i поклав на його обличчя, i той помер. I зацарював Газаїл замiсть нього.
А п’ятого року Йорама, Ахавого сина, Iзраїлевого царя, за Йосафата, Юдиного царя, зацарював16

Єгорам, син Йосафатiв, цар Юдин. Вiн був вiку тридцяти й двох лiт, коли зацарював, а царював17

вiсiм лiт в Єрусалимi. I ходив вiн дорогою Iзраїлевих царiв, як робив Ахавiв дiм, бо Ахавова дочка18

була йому за жiнку. I робив вiн зло в Господнiх очах. Та не хотiв Господь погубити Юду ради раба19

Свого Давида, як обiцяв був йому дати свiтильника йому та синам його по всi днi. За його днiв20

збунтувався був Едом, вийшли з-пiд Юдиної руки, i настановили над собою царя. I пiшов Йорам21

до Цаiру, а з ним усi колесницi. I сталося, коли вiн уночi встав i побив Едома, що оточив був йо-
го, i керiвникiв колесниць, то народ повтiкав до наметiв своїх. I збунтувався Едом, i вийшов з-пiд22

Юдиної руки, i так є аж до цього дня. Тодi того часу збунтувалася й Лiвна. А решта дiл Йорама, та23

все, що вiн зробив, ось вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. I спочив Йорам iз батьками24

своїми, i був похований iз батьками своїми в Давидовому Мiстi, а замiсть нього зацарював син йо-
го Ахазiя. У дванадцятому роцi Йорама, Ахавого сина, Iзраїлевого царя, зацарював Ахазiя, син25

Єгорама, Юдиного царя. Ахазiя був вiку двадцяти i двох лiт, коли вiн зацарював, i царював вiн26

один рiк в Єрусалимi. А iм’я його матерi Аталiя, дочка Омрi, Iзраїлевого царя. I ходив вiн дорогою27

Ахавого дому, i робив зло в Господнiх очах, як i Ахавiв дiм, бо вiн був зять Ахавого дому. I пiшов28

вiн з Йорамом, Ахавовим сином, на вiйну з Газаїлом, сирiйським царем, до гiлеадського Рамоту, та
побили сирiяни Йорама. I вернувся цар Йорам лiкуватися в Їзреелi вiд тих ран, що вчинили йому29

сирiяни в Рамi, як вiн воював з Газаїлом, сирiйським царем. А Ахазiя, Єгорамiв син, цар Юдин,
зiйшов побачити Йорама, Ахавового сина, в Їзреелi, бо той був слабий.

А пророк Єлисей покликав одного з пророчих синiв i сказав йому: Пiдпережи свої стегна, i вi-9
зьми це горня оливи в свою руку, i йди до гiлеадського Рамоту. I прийдеш туди, i побач там Єгу,2

сина Йосафата, Нiмшiєвого сина. I ти ввiйдеш, i вiзьмеш його з-мiж братiв його, i введеш його до
внутрiшньої кiмнати. I вiзьмеш горня цiєї оливи, i виллєш на його голову та й скажеш: Так ска-3

зав Господь: Помазую тебе на царя над Iзраїлем! А по тому вiдчиниш дверi й утечеш, i не будеш
чекати. I пiшов той слуга, слуга пророка, до гiлеадського Рамоту. I прийшов вiн, аж ось сидять4, 5

керiвники вiйська. I вiн сказав: Слово менi до тебе, о керiвнику! А Єгу вiдказав: До кого з усiх нас?
I той сказав: До тебе, о керiвнику! I вiн устав, i вийшов до дому, а той вилив оливу на його голову.6

I сказав вiн йому: Так сказав Господь, Бог Iзраїля: Помазую тебе на царя над народом Господнiм,
над Iзраїлем!... I ти поб’єш дiм Ахава, пана свого, i помстиш за кров Моїх рабiв пророкiв, i за кров7

усiх Господнiх рабiв вiд руки Єзавелi. I згине ввесь Ахавiв дiм, i вигублю Ахавовi навiть те, що8

мочиться на стiну, i невiльного та вiльного в Iзраїлi! I зроблю Ахавiв дiм, як дiм Єровоама, Нева-9

тового сина, i як дiм Башi, сина Ахiйїного. А Єзавелю з’їдять пси в Їзреелевiй дiлянцi, i не буде,10

хто б її поховав. I вiдчинив вiн дверi та й утiк... А Єгу вийшов до слуг свого пана, i вони сказа-11

ли йому: Чи все гаразд? Чого приходив той несамовитий до тебе? А вiн вiдказав: Ви знаєте того
чоловiка та його мову. А вони вiдказали: Неправда! Розкажи ж нам! I той сказав: Отак i так ска-12

зав вiн до мене, говорячи: Так сказав Господь: Помазую тебе на царя над Iзраїлем! А тi поспiшно13

взяли кожен шати свої, i постелили пiд ним на верху сходiв. I засурмили вони в сурму, i сказали:
Зацарював Єгу! I змовився Єгу, син Йосафата, Нiмшiєвого сина, проти Йорама. А Йорам стерiг14

гiлеадського Рамота, вiн та ввесь Iзраїль перед Газаїлом, сирiйським царем. I вернувся цар Єго-15

рам лiкуватися в Їзреелi вiд ран, що вчинили йому сирiяни, як вiн воював з Газаїлом, сирiйським
царем. I сказав Єгу: Якщо згода ваша на те, нехай не вийде жоден утiкач iз мiста, щоб пiти донести
в Їзреелi. I сiв верхи Єгу, i поїхав до Їзреелу, бо Йорам лежав там. А Ахазiя, цар Юдин, зiйшов16

побачити Йорама. А на баштi в Їзреелi стояв вартовий. I побачив вiн натовп Єгуїв, як вiн iшов, i17

сказав: Я бачу натовп! А Єгорам вiдказав: Вiзьми верхiвця, i пошли назустрiч їм, i нехай вiн скаже:
Чи все гаразд? I вiдправився верхiвець назустрiч йому, i сказав: Так сказав цар: Чи все гаразд? А18

Єгу вiдказав: Що тобi до того? Повертай за мною! I донiс вартовий, говорячи: Прийшов той посол
аж до них, та не вернувся. I послав вiн другого верхiвця, i вiн прийшов до них та й сказав: Так ска-19

зав цар: Чи все гаразд? А Єгу вiдказав: Що тобi до гаразду? Повертай за мною! I донiс вартовий,20

говорячи: Прийшов вiн аж до них, та не вернувся. А кiнна їзда, як їзда Єгу, Нiмшiєвого сина, бо їде
несамовито. I сказав Єгорам: Запрягай! I запрiг його колесницю. I вiдправився Єгорам, Iзраїлiв21

цар, та Ахазiя, Юдин цар, кожен своєю колесницею, щоб зустрiти Єгу, i спiткали його в дiлянцi
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їзреелянина Навота. I сталося, як Єгорам побачив Єгу, то сказав: Чи все гаразд, Єгу? А той вiд- 22

казав: Який гаразд при перелюбi твоєї матерi Єзавелi та її багатьох чарiв? I обернув Єгорам руки 23

свої та й утiк. I сказав вiн Ахазiї: Зрада, Ахазiє! А Єгу взяв лука в руку свою, i вдарив Єгорама 24

мiж його раменами, i пробила стрiла його серце, i вiн похилився на колесницi своїй... I сказав Єгу 25

до Бiдкара, вельможi свого: Вiзьми, кинь його на дiлянцi поля їзреелянина Навота. Бо пам’ятай,
я й ти їхали вдвох за Ахавом, батьком його, а Господь прорiк на нього оце пророцтво: Поправдi 26

кажу, що бачив Я вчора кров Навота та кров синiв його, говорить Господь, i вiдплачу тобi на цiй же
дiлянцi, говорить Господь. А тепер кинь його на цiй дiлянцi за словом Господнiм. А Ахазiя, Юдин 27

цар, побачив це, i втiкав дорогою на Бет-Гагган, а Єгу погнався за ним i сказав: Убийте й його на
колесницi! I поранили його в Маале-Гурi, що при Ївлеамi, а вiн утiк до Мегiддо та й помер там.
А раби його вiдвезли його верхи до Єрусалиму, та й поховали його в його гробi з батьками його в 28

Давидовому Мiстi. А в одинадцятому роцi Йорама, Ахавового сина, над Юдою зацарював Ахазiя. 29

I прийшов Єгу до Їзрееля, а Єзавель почула про це, i нафарбувала очi свої, i прикрасила голову 30

свою, та й виглянула через вiкно. А Єгу входить до брами. I сказала вона: Чи все гаразд, Зiмрi, 31

убивце пана свого? I пiдняв вiн обличчя своє до вiкна та й сказав: Хто зо мною, хто? I виглянули 32

до нього два-три євнухи. А вiн сказав: Скиньте її! I викинули її, i бризнула кров її на стiну та на 33

конi. I вiн топтав її... I вiн увiйшов, i їв та пив, та й сказав: Пiдiть до тiєї проклятої, i поховайте її, бо 34

все ж таки вона царева дочка! I пiшли поховати її, та не знайшли з неї нiчого, а тiльки черепа, та 35

ноги, та долонi рук... I вони вернулися, i донесли йому про це. А вiн вiдказав: Це слово Господа, що 36

казав був через раба Свого тiшб’янина Iллю, говорячи: В Їзреелевiй дiлянцi пси з’їдять Єзавелине
тiло! I буде Єзавелин труп, як погнiй на поверхнi поля в Їзреелевiй дiлянцi, так що не скажуть: Це 37

Єзавель...
А Ахав мав сiмдесят синiв у Самарiї. I понаписував Єгу листи, i порозсилав до Самарiї, до про- 10

вiдникiв Їзреелу, до старших i до виховникiв Ахавових синiв, говорячи: Як тiльки прийде лист цей 2

до вас, а з вами сини вашого пана, i з вами колесницi, i конi, i твердинi, i зброя, то виберiть найлi- 3

пшого та найвiдповiднiшого з синiв вашого пана, i посадiть його на трон вашого батька, та й воюйте
за дiм вашого пана! А вони дуже-дуже налякалися й сказали: Ось два царi не встояли перед ним, 4

якже встоїмо ми? I послали тi, що були над домом та над тим мiстом, i старшi, i виховники до Єгу, 5

говорячи: Ми раби твої, i зробимо все, що ти нам скажеш. Та ми не настановимо царем нiкого, що
добре в очах твоїх, те роби! А вiн написав до них другого листа, пишучи: Якщо ви мої, i слухнянi 6

моєму голосовi, вiзьмiть голови мужiв, синiв вашого пана, i прийдiть до мене цього часу взавтра
до Їзреелу (а царських синiв було сiмдесят чоловiка, при мiських вельможах, що виховали їх). I 7

сталося, як прийшов той лист до них, то побрали вони царських синiв, та й позабивали сiмдесят
чоловiка. I поскладали вони їхнi голови в кошики, та й послали до нього в Їзреел... I прибув по- 8

сол, i донiс йому, кажучи: Принесли голови царських синiв! А вiн сказав: Покладiть їх на двi купi
при входi до брами до ранку. I сталося вранцi, i вiн вийшов i став, i сказав до всього народу: Ви 9

невиннi. Я вчинив змову на свого пана й убив його. А хто повбивав усiх цих? Знайте ж тепер, що 10

з Господнього слова не проминеться нiчого, що Господь говорив на Ахавiв дiм, i Господь зробив те,
що говорив був через раба Свого Iллю. I Єгу повбивав усiх позосталих з Ахавого дому в Їзреелi, 11

i всiх вельмож його, i знайомих його, i священикiв його, так, що не позоставив йому i врятовано-
го! I встав вiн i вiдiйшов, i пiшов до Самарiї. А коли вiн був на дорозi при Бет-Екед-Гароiмi, то 12, 13

спiткав братiв Ахазiї, Юдиного царя, i сказав: Хто ви? А тi вiдказали: Ми Ахазiєвi брати, а йде-
мо запитати про гаразд царевих синiв та синiв царицi! А вiн сказав: Схопiть їх живих! I схопили 14

їх живих, i позабивали їх до ями Бет-Екеду, сорок i два чоловiка, i вiн не позоставив анi одного з
них! I пiшов вiн iзвiдти, i спiткав Єгонадава, Рехавового сина, що йшов навпроти нього, i привiтав 15

його та й сказав до нього: Чи твоє серце щире до мене, як моє серце до тебе? А Єгонадав вiдка-
зав: Так! Дай же свою руку! I той дав руку свою, i пiдняв його до себе до колесницi, i сказав: Iди 16

ж зо мною, i приглянься до моєї запопадливости для Господа! I посадили його в колесницю його.
I прибув вiн до Самарiї, i повбивав усiх позосталих в Ахава в Самарiї, i вибив аж до кiнця його, 17

за словом Господа, що говорив до був Iллi. I зiбрав Єгу ввесь народ i сказав до них: Ахав мало 18

служив Вааловi, Єгу служитиме йому бiльше! А тепер покличте до мене всiх пророкiв Ваала, усiх, 19

хто служить йому, та всiх священикiв. Нехай нiкого не бракуватиме, бо в мене велика жертва для
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Ваала. Кожен, хто буде вiдсутнiй, не буде живий! А Єгу зробив це пiдступом, щоб вигубити тих,
хто служить Вааловi. I сказав Єгу: Оголосiть святочнi збори для Ваала! I вони оголосили. I по-20, 21

слав Єгу по всьому Iзраїлю. I посходилися всi, хто служить Вааловi, i не позостався нiхто, хто не
прийшов би. I прибули вони до Ваалового дому, i переповнився Ваалiв дiм вiд входу до входу. I22

сказав вiн тому, хто над царською шатнею: Винеси одежу для всiх тих, хто служить Вааловi. I той
винiс їм ту одежу. I ввiйшов Єгу та Єгонадав, Рехавiв син, до Ваалового дому, i сказав до Ваалових23

служителiв: Пошукайте й подивiться, щоб не був тут iз вами нiхто з Господнiх слуг, а тiльки самi тi,
хто служить Вааловi. I ввiйшли вони, щоб принести жертви та цiлопалення. А Єгу поставив собi24

назовнi вiсiмдесят чоловiка й сказав: Кожен, у кого втече хто з тих людей, що я ввiв на вашi руки,
життя його буде за життя того! I сталося, як скiнчив вiн приряджувати цiлопалення, то Єгу сказав25

до бiгунiв та до старшин: Увiйдiть, повбивайте їх, нехай нiхто не вийде!... I повбивали їх вiстрям ме-
ча, i поскидали їх тi бiгуни та старшини. Потому пiшли до мiста Ваалового дому. I повиносили вони26

бовванiв Ваалового дому, i попалили те. I розбили вони Ваалового боввана, i розбили Ваалiв дiм,27

та й зробили з нього нечисте мiсце, i так є аж до сьогоднi. I вигубив Єгу Ваала з Iзраїля. Тiльки не28, 29

вiдступив вiн вiд грiхiв Єровоама, Неватового сина, що вводив у грiх Iзраїля, вiд золотих тельцiв,
що в Бет-Елi та що в Данi. I сказав Господь до Єгу: Тому, що ти добре зробив угодне в очах Моїх,30

зробив Ахавовому домовi все, що було на серцi Моєму, сидiтимуть сини твої на Iзраїлевому тронi
аж до четвертого поколiння. Та Єгу не пильнував ходити за Законом Господа, Бога Iзраїля, усiм31

своїм серцем, не вiдступив вiд грiхiв Єровоама, що вводив у грiх Iзраїля. За тих днiв розпочав Го-32

сподь вiдрубувати вiд Iзраїля частини, i побив їх Газаїл в усiй Iзраїлевiй країнi, вiд Йордану на схiд33

сонця, увесь край Гiлеаду, Гадiв, Рувимiв та Манасiїн, вiд Ароеру, що над потоком Арнон, i Гiлеад
та Башан. А решта дiл Єгу, i все, що вiн зробив, i вся лицарськiсть його, ось вони написанi в Книзi34

Хронiки Iзраїлевих царiв. I спочив Єгу зо своїми батьками, i поховали його в Самарiї, а замiсть35

нього зацарював син його Єгоахаз. А днi, що царював Єгу над Iзраїлем у Самарiї, були двадцять i36

вiсiм лiт.
А коли Аталiя, мати Ахазiї, побачила, що помер її син, то встала та й вигубила все цареве насi-11

ння. А Єгошева, дочка царя Йорама, сестра Ахазiї, взяла Йоаша, сина Ахазiї, та й викрала його2

з-помiж вбиваних царських синiв, його та няньку його, i сховала в спальнiй кiмнатi. I сховали його
вiд Аталiї, i вiн не був забитий. I ховався вiн iз нею в Господньому домi шiсть рокiв, а Аталiя ца-3

рювала над краєм. А сьомого року послав Єгояда, i взяв сотникiв iз карiйцiв та бiгунiв, i привiв їх4

до себе до Господнього дому, i склав iз ними умову, i заприсягнув їх у Господньому домi, i показав їм
царського сина. I вiн наказав їм, говорячи: Оце та рiч, яку зробите. Третина з вас, що приходите в5

суботу, будете виконувати сторожу царського дому. А третина буде в брамi Сур, а третина у брамi6

за бiгунами, i будете виконувати сторожу дому на змiну. А двi частинi з вас, усi, що вiдходять у7

суботу, будуть виконувати сторожу Господнього дому при царевi. I оточите царя навколо, кожен8

iз своєю зброєю в руцi своїй; а хто ввiйшов би до рядiв, нехай буде забитий. I будете ви з царем при
виходi його та при входi його. I зробили сотники все, що наказав священик Єгояда. I взяли кожен9

людей своїх, що приходять у суботу та виходять у суботу, i прийшли до священика Єгояди. I дав10

священик сотникам списи та щити, що належали царевi Давидовi, що були в Господньому домi. I11

поставали бiгуни, кожен зо зброєю своєю в руцi своїй, вiд правого боку дому аж до лiвого боку
дому, при жертiвнику та при домi, навколо бiля царя. А вiн вивiв царевого сина, i поклав на нього12

корону та нараменники. I зробили вони його царем, i помазали його, i вдарили в долонi та й крикну-
ли: Нехай живе цар! I почула Аталiя голос бiгунiв та народу, i прийшла до народу до Господнього13

дому. I побачила вона, аж ось цар стоїть за звичаєм на помостi, а при царi зверхники та сурми, а14

ввесь народ краю тiшиться та сурмить у сурми. I роздерла Аталiя шати свої та й крикнула: Зрада,
зрада! А священик Єгояда наказав сотникам, поставленим над вiйськом, i сказав до них: Випро-15

вадьте її поза ряди, а хто пiде за нею, того забийте мечем! Бо священик сказав: Нехай вона не буде
забита в Господньому домi! I зробили їй прохiд, i вона прийшла Кiнським входом до царського до-16

му, i там була забита. I склав Єгояда заповiта мiж Господом та мiж царем i мiж народом, щоб був17

народом Господнiм, i мiж царем та мiж народом. I ввiйшов увесь народ Краю до Ваалового дому,18

та й порозбивали його та жертiвники його, i бовванiв його зовсiм поламали, а Маттана, Ваалового
священика, убили перед жертiвниками. А при Господньому домi священик поставив варти. I взяв19

вiн сотникiв i карiйцiв, i бiгунiв та ввесь народ краю, i вивели царя з Господнього дому. I ввiйшли
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вони через браму бiгунiв до царського дому, i той сiв на царському тронi. I тiшився ввесь народ 20

краю, а мiсто заспокоїлось. А Аталiю вбили мечем у царському домi. Єгоаш був вiку семи рокiв, 21

коли зацарював.
Сьомого року Єгу зацарював Єгоаш, i сорок рокiв царював вiн в Єрусалимi. А iм’я його матерi 12

Цiв’я, з Беер-Шеви. I робив Єгоаш угодне в Господнiх очах по всi днi, коли вказував йому свя- 2

щеник Єгояда. Тiльки пагiрки не були понищенi, народ ще приносив жертви та кадив на пагiрках. 3

I сказав Єгоаш до священика: Усе посвячене срiбло, що буде внесене до Господнього дому, срi- 4

бло перелiчених людей, срiбло за душi за вартiстю їх, усе срiбло, скiльки людинi спаде на серце
принести до Господнього дому, вiзьмуть собi священики, кожен вiд знайомого свого, i вони зро- 5

блять направу Господнього дому в усьому, що буде знайдене там на направу. I сталося двадцятого 6

й третього року царя Єгоаша, священики не направили ушкодження храму. I покликав цар Єгоаш 7

священика Єгояду й священикiв, та й сказав їм: Чому ви не направляєте ушкодження храму? А
тепер не берiть срiбла вiд ваших знайомих, а на направу ушкодження храму вiддасте його. I пого- 8

дилися священики не брати срiбла вiд народу, i не направляти ушкодження храму. I взяв священик 9

Єгояда одну скриньку, i продовбав дiрку на вiку її, i поставив її при жертiвнику праворуч, як входи-
ти до Господнього дому. I давали туди священики, що стерегли порога, усе срiбло, що приносилося
до Господнього дому. I бувало, як вони бачили, що намножилося те срiбло в скринi, то приходив 10

царський писар та великий священик, i вони в’язали в мiшки та рахували срiбло, знайдене в Госпо-
дньому домi. I давали те перелiчене срiбло на руки робiтникам працi, поставленим до Господнього 11

дому, а вони давали його теслям та будiвничим, що робили в Господньому домi. I мулярам, i ка- 12

менярам, i на закуп дерева та тесаного каменя, та на направу ушкодження Господнього дому, та на
все, що йшло на храм для направи. Тiльки не робилися для Господнього дому срiбнi чашi, ножицi, 13

кропильницi, сурми, усяка рiч золота та рiч срiбна з того срiбла, що приносилося до Господньо-
го дому, бо його давали робiтникам працi та направляли ним дiм Господнiй. I не облiчували тих 14, 15

людей, яким давали те срiбло до їхнiх рук, щоб вони давали робiтникам працi, бо тi робили чесно.
Срiбло ж жертви за провину та жертов за грiх не вносилося до Господнього дому, воно було для 16

священикiв. Вийшов тодi Газаїл, сирiйський цар, та й воював з Гатом, i здобув його. I намiрився 17

Газаїл iти на Єрусалим. I взяв Єгоаш, Юдин цар, усi святi речi, що присвятили були Йосафат, i 18

Єгорам, i Ахазiя, батьки його, царi Юдинi, та святi речi свої, i все золото, що знайшлося в скарбни-
цях Господнього дому та дому царського, та й послав Газаїловi, царевi сирiйському, i той вiдiйшов
вiд Єрусалиму... А решта дiл Йоаша, i все, що вiн зробив, он вони написанi в Книзi Хронiки Юди- 19

них царiв. I встали його слуги, i вчинили змову, та й забили Йоаша в Бет-Мiлло, де йдеться до 20

Сiлли. Йозахар, Шiм’атiв син, та Єгозавад, Шомерiв син, його слуги, забили його, i вiн помер. I 21

поховали його з батьками його в Давидовiм Мiстi, а замiсть нього зацарював син його Амацiя.
Двадцятого й третього року Йоаша, сина Ахазiї, Юдиного царя, зацарював над Iзраїлем у Сама- 13

рiї Єгоахаз, син Єгу, на сiмнадцять лiт. I робив вiн зло в Господнiх очах, i ходив у грiхах Єровоама, 2

Неватового сина, що вводив у грiх Iзраїля, i не вiдхилявся вiд того. I запалився гнiв Господа на 3

Iзраїля, i Вiн дав їх у руку Газаїла, царя сирiйського, та в руку Бен-Гадада, Газаїлового сина, на
всi тi днi. Та вблагав Єгоахаз лице Господнє, i Господь його вислухав, бо бачив Вiн горе Iзраїля, 4

бо тиснув їх сирiйський цар. I дав Господь Iзраїлевi спасителя, i вони вийшли з-пiд руки Сирiї. I 5

сидiли Iзраїлевi сини в своїх наметах, як давнiш. Тiльки не вiдiйшли вони з грiхiв дому Єровоама, 6

що вводив у грiх Iзраїля, i сам у тому ходив, i Астарта стояла в Самарiї. А Сирiя не позоставила 7

Єгоахазовi народу, як тiльки п’ятдесят верхiвцiв та десять возiв, та десять тисяч пiхоти, бо їх вигу-
бив сирiйський цар, i зробив їх порохом на топтання. А решта дiл Єгоахаза, i все, що вiн робив, та 8

його лицарськiсть, он вони написанi в Книзi Iзраїлевих царiв. I спочив Єгоахаз з батьками своїми, 9

i поховали його в Самарiї, а замiсть нього зацарював син його Йоаш. Тридцятого й сьомого року 10

Йоаша, Юдиного царя, зацарював над Iзраїлем у Самарiї Йоаш, Єгоахазiв син, на шiстнадцять лiт.
I робив вiн зле в Господнiх очах, i не вiдходив вiд усiх грiхiв Єровоама, Неватового сина, що вводив 11

у грiх Iзраїля, i в тому ходив. А решта дiл Йоаша, i все, що вiн робив, i лицарськiсть його, як вiн 12

воював з Амацiєю, Юдиним царем, он вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. I спочив 13

Йоаш з батьками своїми, а Єровоам сiв на тронi його. I був похований Йоаш у Самарiї, з Iзраїле-
вими царями. А Єлисей заслаб на недугу, що з неї й помер. I зiйшов до нього Йоаш, Iзраїлiв цар, 14
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i плакав над ним i говорив: Батьку мiй, батьку мiй, колеснице Iзраїлева та верхiвцi його! I сказав15

йому Єлисей: Вiзьми лука та стрiли. I принiс той до нього лука та стрiли. А вiн сказав Iзраїлевому16

царевi: Поклади свою руку на лука! I той поклав свою руку. А Єлисей поклав свої руки на руки ца-
ревi. I вiн сказав: Вiдчини вiкно на схiд! I той вiдчинив. I сказав Єлисей: Стрiляй! I той вистрiлив, а17

вiн сказав: Стрiла спасiння Господнього, i стрiла спасiння проти Сирiї. I поб’єш ти Сирiю в Афеку
аж до кiнця! I вiн сказав: Вiзьми стрiли! I той узяв, а вiн сказав до Iзраїлевого царя: Удар по землi!18

I вiн ударив три рази та й став. I розгнiвався на нього Божий чоловiк i сказав: Щоб ти був ударив19

п’ять або шiсть раз, тодi побив би Сирiю аж до кiнця! А тепер тiльки три рази поб’єш ти Сирiю. I20

спочив Єлисей, i поховали його. А моавськi орди прийшли до Краю наступного року. I сталося, як21

ховали одного чоловiка, то погребальники побачили тi орди, та й кинули того чоловiка до Єлисеє-
вого гробу. А коли впав i доторкнувся той чоловiк до Єлисеєвих костей, то воскрес, i встав на ноги
свої... А Газаїл, сирiйський цар, тиснув Iзраїля всi днi Єгоахаза. Та Господь був милостивий до22, 23

них, i змилувався над ними, i звернувся до них ради заповiта Свого з Авраамом, Iсаком та Яковом,
i не хотiв вигубити їх, i не вiдкинув їх вiд Свого лиця аж дотепер. I спочив Газаїл, сирiйський цар,24

а замiсть нього зацарював син його Бен-Гадад. I Йоаш, Єгоахазiв син, узяв назад тi мiста з руки25

Бен-Гадада, Газаїлового сина, що взяв був iз руки Єгоахаза, свого батька, у вiйнi. Три рази побив
його Йоаш, i вернув Iзраїлевi мiста.

Другого року Йоаша, Йоахазового сина, Iзраїлевого царя, зацарював Амацiя, Йоашiв син, цар14
Юдин. Вiн був вiку двадцяти й п’яти лiт, коли зацарював, i царював в Єрусалимi двадцять i дев’ять2

рокiв. А iм’я його матерi Єгоаддан, з Єрусалиму. I робив вiн угодне в Господнiх очах, тiльки не так,3

як його батько Давид, вiн робив усе, що робив його батько Йоаш. Тiльки пагiрки не були знищенi,4

народ приносив жертву та кадив на пагiрках. I сталося, як змiцнилося царство в руцi його, то вiн5

повбивав своїх слуг, що забили його батька царя. А синiв убiйникiв вiн не позабивав, як написано6

в Книзi Мойсеєвого Закону, що наказав був Господь, говорячи: Не будуть забитi батьки за синiв,
а сини не будуть забитi за батькiв, а тiльки кожен за грiх свiй буде забитий. Вiн побив Едома в7

Солянiй долинi, десять тисяч, i взяв у вiйнi Селу, i назвав iм’я їй: Йоктеїл, i так вона зветься аж до
цього дня. Тодi Амацiя послав послiв до Йоаша, сина Єгоахаза, сина Єгу, Iзраїлевого царя, гово-8

рячи: Iди ж, помiряємось! I послав Йоаш, Iзраїлiв цар, до Амацiї, Юдиного царя, говорячи: Терен,9

що на Ливанi, послав до кедрини, що на Ливанi, кажучи: Дай же дочку свою моєму синовi за жiн-
ку! Та перейшла польова звiрина, що на Ливанi, i витоптала той терен. Побити побив ти Едома, i10

пiднесло тебе твоє серце. Пишайся собi та сиди в своїм домi! I пощо будеш ти дрочитися зо злом,
бо впадеш ти та Юда з тобою? Та не послухався Амацiя. I вийшов Йоаш, Iзраїлiв цар, i помiряли-11

ся вiн та Амацiя, цар Юдин, у Юдиному Бет-Шемешi. I був розбитий Юда Iзраїлем, i повтiкали12

кожен до намету свого. А Йоаш, цар Iзраїлiв, схопив Амацiю, Юдиного царя, сина Йоаша, сина13

Ахазiї, у Бет-Шемешi, i прибув до Єрусалиму, i зруйнував єрусалимський мур вiд Єфремової бра-
ми аж до брами нарiжної, чотири сотнi лiктiв. I забрав вiн усе золото й срiбло, та ввесь посуд, що14

знаходився в Господньому домi та в скарбницях дому царевого, та запоручникiв, i вернувся в Са-
марiю. А решта дiл Йоаша, що зробив вiн, та лицарськiсть його, i як воював з Амацiєю, Юдиним15

царем, ось вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. I спочив Йоаш зо своїми батьками,16

i був похований у Самарiї з Iзраїлевими царями, а замiсть нього зацарював син його Єровоам. I17

жив Амацiя, Йоашiв син, цар Юдин, по смертi Йоаша, Єгоахазового сина, Iзраїлевого царя, п’я-
тнадцять лiт. А решта дiл Амацiї, ось вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. I вчинили на18, 19

нього змову в Єрусалимi, та вiн утiк до Лахiшу. I послали за ним до Лахiшу, i вбили його там. I20

повезли його на конях, i вiн був похований з батьками своїми в Давидовому Мiстi. I взяв ввесь21

Юдин народ Азарiю, а вiн був вiку шiстнадцяти лiт, i настановили його царем замiсть батька його
Амацiї. Вiн збудував Елат, i вернув його Юдi, як цар спочив зо своїми батьками. П’ятнадцято-22, 23

го року Амацiї, сина Йоаша, Юдиного царя, зацарював Єровоам, син Йоаша, Iзраїлевого царя, у
Самарiї, на сорок i один рiк. I робив вiн зло в Господнiх очах, не вiдступався вiд усiх грiхiв Єро-24

воама, Неватового сина, що вводив у грiх Iзраїля. Вiн вернув Iзраїлеву границю вiдти, де йдеться25

до Гамату, аж до степового моря, за словом Господа, Бога Iзраїля, що говорив через раба Свого
Йону, сина пророка Аммiттая, що з Гат-Гахеферу, бо Господь побачив Iзраїлеву бiду, дуже гiрку, i26

не було вже невiльного та вiльного, i не було помiчника Iзраїлевi. Та не говорив Господь знищити27
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Iзраїлеве iм’я з-пiд неба, i спомiг їх рукою Єровоама, Йоашового сина. А решта дiл Єровоама та 28

лицарськiсть його, як воював, i як вернув Юдi Дамаск та Хамат в Iзраїлi, ось вони написанi в Книзi
Хронiки Iзраїлевих царiв. I спочив Єровоам iз батьками своїми та з Iзраїлевими царями, а замiсть 29

нього зацарював син його Захарiй.
Двадцятого й сьомого року Єровоама, Iзраїлевого царя, зацарював Азарiя, син Амацiї, Юдино- 15

го царя. Вiн був вiку шiстнадцяти лiт, коли зацарював, i царював в Єрусалимi п’ятдесят i два роки. 2

А iм’я його матерi Єхолiя, з Єрусалиму. I робив вiн угодне в Господнiх очах, усе так, як робив його 3

батько Амацiя. Тiльки пагiрки не були знищенi, народ ще приносив жертву та кадив на пагiрках. 4

I вдарив Господь царя, i вiн був прокажений аж до дня своєї смерти, i сидiв ув осiбному домi. А над 5

домом був Йотам, царiв син, вiн судив народ Краю. А решта дiл Азарiї та все, що вiн робив, ось 6

вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. I спочив Азарiя з своїми батьками, i його поховали 7

з його батьками в Давидовому Мiстi, а замiсть нього зацарював син його Йотам. Тридцятого й 8

восьмого року Азарiї, Юдиного царя, зацарював над Iзраїлем у Самарiї Захарiй, син Єровоама, на
шiсть мiсяцiв. I робив вiн зле в Господнiх очах, як робили батьки його, не вiдступився вiд грiхiв 9

Єровоама, Наватового сина, що вводив у грiх Iзраїля. I вчинив змову на нього Шаллум, Явешiв 10

син, i бив його перед народом i вбив його, i зацарював замiсть нього. А решта дiл Захарiя, ось 11

вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. Оце Господнє слово, що Вiн промовляв до Єгу, 12

говорячи: Сини чотирьох поколiнь будуть сидiти тобi на Iзраїлевому тронi. I сталося так. Шаллум, 13

Явешiв син, зацарював тридцятого й дев’ятого року Уззiйї, Юдиного царя, i царював мiсяць часу
в Самарiї. I пiшов Менахем, Гадiїв син, з Тiрци, i прибув у Самарiю, та й побив Шаллума, Яве- 14

шового сина, в Самарiї, i вбив його, i зацарював замiсть нього. А решта днiв Шаллума та змова 15

його, яку вiн учинив був, ото вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. Тодi побив Менахем 16

мiсто Тiфсах та все, що в ньому, i границi його вiд Тiрци, бо не вiдчинило воно брами. I вiн вибив
його, а все вагiтне повитинав. Тридцятого й дев’ятого року Азарiї, Юдиного царя, зацарював над 17

Iзраїлем у Самарiї Менахем, Гадiїв син, на десять лiт. I робив вiн зле в Господнiх очах, не всту- 18

пився вiд грiхiв Єровоама, Неватового сина, що вводив у грiх Iзраїля. За його днiв прийшов Пул, 19

асирiйський цар, на край. I дав Менахем Пуловi тисячу талантiв срiбла, щоб його руки були з ним,
щоб змiцнити царство в його руцi. А Менахем розклав це срiбло на Iзраїля, на всiх воякiв, щоб 20

дати асирiйському царевi, по п’ятдесят шеклiв срiбла вiд кожного чоловiка. I вернувся асирiйський
цар, i не стояв там у Краю. А решта дiл Менахема та все, що вiн робив, ото вони написанi в Книзi 21

Хронiки Iзраїлевих царiв. I спочив Менахем з батьками своїми, а замiсть нього зацарював син йо- 22

го Пекахiя. П’ятдесятого року Азарiї, Юдиного царя, зацарював над Iзраїлем у Самарiї Пекахiя, 23

син Менахемiв, на два роки. I робив вiн зло в Господнiх очах, не вiдступався вiд грiхiв Єровоама, 24

Неватового сина, що вводив у грiх Iзраїля. I вчинив на нього змову Пеках, син Ремалiї, старшина 25

його, i забив його в палатi царського дому, з Арговом та з Ар’єм, а з ним було п’ятдесят чоловiка
з гiлеадян. I вiн убив його, i зацарював замiсть нього. А решта дiл Пекахiї та все, що вiн робив, 26

ото вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. П’ятдесятого й другого року Азарiї, Юдино- 27

го царя, зацарював у Самарiї над Iзраїлем Пеках, син Ремалiї, на двадцять рокiв. I робив вiн зло 28

в Господнiх очах, нi вiдступався вiд грiхiв Єровоама, Неватового сина, що вводив у грiх Iзраїля.
За днiв Пекаха, Iзраїлевого царя, прийшов Тiглат-Пiл’есер, цар асирiйський, взяв Iййона, i Авел- 29

Бет-Мааху, i Йоноаха, i Кедеша, i Хацора, i Гiлеада, i Галiла, увесь край Нефталимiв, та й вигнав
їх до Асирiї. А Осiя, син Елин, склав змову на Пекаха, сина Ремалiї, i вдарив його та й убив його, 30

i зацарював замiсть нього двадцятого року Йотама, Уззiйїного сина. А решта дiл Пекаха та все, 31

що вiн зробив, ото вони написанi в Книзi Хронiки Iзраїлевих царiв. Другого року Пекаха, сина 32

Ремалiї, Iзраїлевого царя, зацарював Йотам, син Уззiйї, Юдиного царя. Вiн був вiку двадцяти й 33

п’яти рокiв, коли зацарював, i шiстнадцять лiт царював в Єрусалимi. А iм’я його матерi Єруша,
Садокова дочка. I робив вiн угодне в Господнiх очах, усе, що робив був його батько Уззiйя, робив 34

вiн. Тiльки пагiрки не були знищенi, народ iще приносив жертви та кадив на пагiрках. Вiн збудував 35

горiшню браму Господнього дому. А решта дiл Йотама та все, що вiн зробив, ото вони написанi 36

в Книзi Хронiки Юдиних царiв. За тих днiв зачав Господь посилати на Юду Рецiна, сирiйського 37

царя, та Пекаха, сина Ремалiї. I спочив Йотам iз своїми батьками, i був похований з батьками 38

своїми в Мiстi Давида, свого батька, а замiсть нього зацарював син його Ахаз.
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Сiмнадцятого року Пекаха, сина Ремалiї, зацарював Ахаз, син Йотама, Юдиного царя. Ахаз16, 2

був вiку двадцяти лiт, коли вiн зацарював, i царював в Єрусалимi шiстнадцять рокiв, i не робив
угодного в очах Господа, Бога свого, як батько його Давид. I ходив вiн дорогою Iзраїлевих царiв,3

i навiть сина свого провiв через огонь для Молоха, за гидотою тих народiв, що Господь вигнав їх
перед Iзраїлевими синами. I приносив вiн жертву та кадив на пагiрках, i на згiр’ях, та пiд усяким4

зеленим деревом. Тодi прийшов Рецiн, сирiйський цар, та Пеках, син Ремалiї, Iзраїлiв цар, на вiй-5

ну до Єрусалиму. I облягли вони Ахаза, та не змогли звоювати. Того часу Рецiн, сирiйський цар,6

вернув Едомовi Елата, i вигнав юдеїв з Елоту. I едомляни прибули до Елату, й осiлися там, i жи-
вуть тут аж до цього дня. I послав Ахаз послiв до Тiглат-Пелесера, асирiйського царя, говорячи:7

Я твiй раб та син твiй, вийди й спаси мене з руки сирiйського царя та з руки царя Iзраїлевого, що
повстають на мене. I взяв Ахаз срiбло та золото, знайдене в Господньому домi та в скарбницях8

дому царевого, i послав дарунка до асирiйського царя. I послухав його асирiйський цар. I пiшов9

асирiйський цар на Дамаск i взяв його, а його мешканцiв вигнав до Кiру, а Рецiна вбив. I пiшов цар10

Ахаз назустрiч Тiглат-Пiл’есера, асирiйського царя, до Дамаску, i побачив дамаського жертiвника.
I послав цар Ахаз до священика Урiї подобу жертiвника та взiр його всiєї його будови. I збудував11

священик Урiя жертiвника, як усе, що послав був цар Ахаз iз Дамаску, так зробив священик Урiя
до приходу царя Ахаза з Дамаску. I прибув цар iз Дамаску, i побачив цар того жертiвника, i при-12

ступив цар до жертiвника, i принiс на ньому жертву. I спалив вiн своє цiлопалення та свою жертву13

хлiбну, i вилив свою ливну жертву, i покропив кров’ю своїх мирних жертов того жертiвника. А мi-14

дяного жертiвника, що перед Господнiм лицем, вiн переставив iз переднього боку храму, з-помiж
жертiвника та з-помiж Господнього дому, i поставив його на бiк жертiвника на пiвнiч. I наказав15

цар Ахаз священиковi Урiї, говорячи: На великому жертiвнику пали ранiшнє цiлопалення та вечiр-
ню хлiбну жертву, i цiлопалення цареве та хлiбну його жертву, i цiлопалення всього народу Краю
та хлiбну їхню жертву, i їхнi ливнi жертви. I всю кров цiлопалення та всю кров жертви покропиш
на нього. А щодо мiдяного жертiвника, то я розважу. I зробив священик Урiя все так, як наказав16

був цар Ахаз. А цар Ахаз повiдрубував рами пiдстав, i вiдсунув iз них умивальницю, i зняв море17

з мiдяних волiв, що пiд ним, i поставив його на камiнну пiдлогу. I закритий суботнiй перехiд, що18

збудували при храмi, i зовнiшнiй царський вхiд вiн обернув до Господнього дому задля асирiйсько-
го царя. А решта дiл Ахаза, що вiн зробив, ото вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. I19, 20

спочив Ахаз iз батьками своїми, i був похований з батьками своїми в Давидовому Мiстi, а замiсть
нього зацарював син його Хiзкiйя.

Дванадцятого року Ахаза, Юдиного царя, зацарював над Iзраїлем у Самарiї Осiя, син Елин, на17
дев’ять рокiв. I робив вiн зле в Господнiх очах, тiльки не так, як тi Iзраїлевi царi, що були перед2

ним. На нього вийшов Салманасар, цар асирiйський, i Осiя став йому за раба, i давав йому данину.3

Та асирiйський цар знайшов в Осiї змову, що вiн посилав послiв до Со, єгипетського царя, та не4

приносив асирiйському царевi данини, як рiк-у-рiк те робив був. I замкнув його асирiйський цар,
i зв’язав його в в’язничому домi. I вийшов асирiйський цар на ввесь Край, i прийшов до Самарiї,5

й облягав її три роки. Дев’ятого року Осiї асирiйський цар здобув Самарiю, та й вигнав Iзраїля до6

Асирiї, i осадив їх у Халаху, i в Хаворi над рiчкою Гозан, i в мiстах Мiдiї. I сталося, коли Iзраїлевi7

сини грiшили проти Господа, Бога свого, що випровадив їх з єгипетського краю з руки фараона,
єгипетського царя, i боялися iнших богiв, i ходили уставами тих народiв, що Господь повиганяв їх8

перед Iзраїлевими синами, та Iзраїлевих царiв, якi вони встановили, а Iзраїлевi сини вимишляли9

на Господа, Бога свого, слова, що не були слушнi, i будували собi пагiрки по всiх своїх мiстах, вiд
вартової башти аж до твердинного мiста, i ставили собi стовпи для богiв та Астарти на кожному10

високому взгiр’ї та пiд усяким зеленим деревом, i кадили там на всiх пагiрках, як тi люди, що Го-11

сподь повиганяв перед ними, i робили злi речi, щоб гнiвити Господа, i служили бовванам, про яких12

Господь говорив їм: Не будете робити цiєї речi, то Господь засвiдчив в Iзраїлi та в Юдi через усiх13

Своїх пророкiв та всiх прозорливцiв, говорячи: Вернiться з ваших злих дорiг, i додержуйте Моїх за-
повiдей, уставiв Моїх, згiдно зо всiм Законом, якого Я наказав був вашим батькам, i якого послав
до вас через Моїх рабiв пророкiв. Та не слухали вони, i робили твердою свою шию, як шия їхнiх14

батькiв, що не вiрили в Господа, Бога свого. I нехтували вони постанови Його, i заповiта Його,15

що склав з їхнiми батьками, i свiдоцтва Його, що засвiдчив на них, i пiшли за гидотою й марнота-
ми, та за народами, що були навколо них, про яких Господь наказав був їм не робити, як вони. I16
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полишили вони всi заповiдi Господа, Бога свого, i зробили собi литого боввана, двох телят, i зро-
били Астарту, i вклонялися всьому небесному вiйськовi та служили Вааловi. I вони переводили 17

через огонь своїх синiв та дочок своїх, i чарували чарами, i ворожили, i вiддавалися робити зло в
Господнiх очах, щоб гнiвити Його. I сильно розгнiвався Господь на Iзраїля, i вiдкинув їх вiд Свого 18

лиця, не позостало нiкого, тiльки саме Юдине плем’я. Та й Юда не додержував заповiдей Господа, 19

Бога свого, i ходили вони Iзраїлевими постановами, якi вони встановили. I вiдвернувся Господь 20

вiд усього Iзраїлевого насiння, i впокоряв їх, i давав їх у руку грабiжникiв, аж поки не кинув їх вiд
лиця Свого, бо Iзраїль розiрвав з Давидовим домом, i вони зробили царем Єровоама, Неватового 21

сина, а Єровоам вiдвернув Iзраїля вiд Господа, i вводив їх у великий грiх. I ходили Iзраїлевi сини в 22

усiх Єровоамових грiхах, якi вiн робив, не вiдступалися з того, аж поки Господь не вiдкинув Iзра- 23

їля вiд лиця Свого, як говорив був через усiх Своїх рабiв пророкiв. I пiшов Iзраїль на вигнання з
своєї землi до Асирiї, i вiн там аж до цього дня. I спровадив асирiйський цар людей з Вавилону, i 24

з Кути, i з Авви, i з Гамоту, i з Сефарваїму, й оселив по мiстах Самарiї замiсть Iзраїлевих синiв. I
посiли вони Самарiю, й осiлися по мiстах її. I сталося, на початку пробування їх там не боялися 25

вони Господа, i Господь послав на них левiв, i вони нищили їх. I сказали вони до асирiйського царя, 26

говорячи: Тi люди, яких ти вигнав та оселив по мiстах Самарiї, не знають прав Бога цього Краю,
i Вiн послав на них оцих левiв, i ось вони нищать їх, бо вони не знають права Бога цього Краю.
I наказав асирiйський цар, говорячи: Вiдведiть туди одного зо священикiв, яких вигнали звiдти, i 27

пiдуть, i осядуть там, i вiн навчатиме їх права Бога цього краю. I прибув один iз священикiв, яких 28

вигнали з Самарiї, й осiвся в Бет-Елi, i вiн навчав їх, як мають боятися Господа. Та крiм того ко- 29

жен народ робив свого бога, i ставили їх у пагiрковому мiсцi, що робили попереднi самаряни, кожен
народ по своїх мiстах, де вони сидiли. А вавилоняни зробили Сукот-Бенота, а кутяни зробили Не- 30

регала, а гаматяни зробили Ашiму, а авв’яни зробили Нiвхаза та Тартака, а мешканцi Сефарваїму 31

палили синiв своїх ув огнi Адраммелеховi й Анаммелеховi, сефарваїмським богам. I при тому вони 32

боялися Господа, i настановили собi з-серед себе священикiв пагiркiв, i вони приносили їм жертви
в пагiрковому мiсцi. Вони боялися Господа, i богам своїм служили за правом тих народiв, звiд- 33

ки повиганяли їх. Аж до цього дня вони роблять за колишнiм правом, вони не бояться Господа, 34

i не роблять за уставами своїми та за правом своїм, анi за Законом, анi за заповiддю, як наказав
був Господь синам Якова, якому дав iм’я Iзраїля. I склав Господь iз ними заповiта, i наказав їм, 35

говорячи: Не будете боятися iнших богiв, i не будете вклонятися їм, i не будете служити їм, i не
будете приносити жертов їм, а тiльки Господа, що вивiв вас iз єгипетського краю великою силою 36

та витягненим раменом, Його будете боятися, i Йому будете вклонятися, i Йому будете приносити
жертви. I устави, i права, i Закона, i заповiдь, якi написав вам, будете додержувати, щоб викону- 37

вати по всi днi, а богiв iнших не будете боятися. А заповiта, що Я склав iз вами, не забудете, i не 38

будете боятися iнших богiв, а тiльки Господа, Бога вашого, будете боятися, i Вiн вирятує вас iз 39

руки всiх ваших ворогiв. Та не послухали вони, бо все робили за своїм попереднiм звичаєм. I тi 40, 41

народи все боялися Господа, але служили бовванам своїм. Так само сини їхнi та сини їхнiх синiв,
як робили батьки їхнi, так роблять вони аж до цього дня.

I сталося третього року Осiї, сина Елиного, Iзраїлевого царя, зацарював Єзекiя, син Ахазiв, цар 18
Юдин. Вiн був вiку двадцяти й п’яти лiт, коли зацарював, i царював в Єрусалимi двадцять i дев’ять 2

лiт. А iм’я його матерi Авi, дочка Захарiя. I робив вiн угодне в Господнiх очах, усе так, як робив 3

був його батько Давид. Вiн понищив пагiрки, i поламав стовпи для богiв, i стяв Астарту, i розбив 4

мiдяного змiя, якого зробив був Мойсей, бо аж до цих днiв Iзраїлевi сини все кадили йому й кли-
кали його: Нехуштан. Вiн надiявся на Господа, Бога Iзраїля, i такого, як вiн, не було мiж усiма 5

царями Юдиними, анi мiж тими, що були перед ним. I мiцно тримався вiн Господа, не вiдступався 6

вiд Нього, i додержував заповiдi Його, що наказав був Господь Мойсеєвi. I був Господь iз ним, у 7

всьому, куди вiн ходив, вiн мав поводження. I збунтувався вiн на асирiйського царя, i не служив
йому. Вiн побив филистимлян аж до Аззи та границi її вiд вартової башти аж до твердинного мiста. 8

I сталося четвертого року царя Єзекiї, це сьомий рiк Осiї, Елиного сина, Iзраїлевого царя, пiшов 9

Салманасар, цар асирiйський, на Самарiю, та й облiг її. I здобув вiн її по трьох роках: шостого ро- 10

ку Єзекiї, це дев’ятий рiк Осiї, Iзраїлевого царя, була здобута Самарiя. I вигнав асирiйський цар 11

Iзраїля до Асирiї, i попровадив їх у Халах, i в Хавор, над рiчку Газан, та до мiдiйських мiст. Це за 12
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те, що не слухалися вони голосу Господа, Бога свого, i переступали заповiта Його; усього, що на-
казав був Мойсей, раб Господнiй, вони анi не слухали, анi не робили. А чотирнадцятого року царя13

Єзекiї прийшов Санхерiв, цар асирiйський, на всi укрiпленi Юдинi мiста, та й захопив їх. I послав14

Єзекiя, цар Юдин, до царя асирiйського, до Лахiшу, говорячи: Згрiшив я! Вiдiйди вiд мене, а що
накладеш на мене, понесу. I наклав асирiйський цар на Єзекiю, Юдиного царя, три сотнi талантiв
срiбла та тридцять талантiв золота. I вiддав Єзекiя все срiбло, знайдене в Господньому домi та в15

царевих скарбницях. Того часу Єзекiя вiдрубав золото з дверей Господнього дому та зо стовпiв, що16

покрив був Єзекiя, Юдин цар, золотом, i дав його асирiйському царевi. А асирiйський цар послав17

iз Лахiшу до царя Єзекiї головного командувача, i великого євнуха та великого чашника з великим
вiйськом до Єрусалиму. I пiшли вони, i прийшли та й стали над водотягом горiшнього ставу, що на
битiй дорозi до поля Валюшникiв. I кликнули вони до царя, i до них вийшов Елiяким, син Хiлкiйї,18

начальник палати, i писар Шевна, та Йоах, син Асафiв, канцлер. I сказав до них великий чашник:19

Скажiть Єзекiї: Отак сказав великий цар, цар асирiйський: Що це за надiя, на яку ти надiєшся?
Чи думаєш ти, що слово уст, то вже рада та сила до вiйни? На кого тепер надiєшся, що збунтувався20

проти мене? Тепер оце ти надiєшся собi опертися на оту поламану очеретину, на Єгипет, що коли21

хто опирається на неї, то вона входить у долоню йому й продiрявлює її. Отакий фараон, цар єгипет-
ський, для всiх, хто надiється на нього. А коли ви скажете менi: Ми надiємось на Господа, Бога22

нашого, то чи ж Вiн не Той, що Єзекiя понищив пагiрки Його та жертiвники Його, i сказав Юдi
та Єрусалимовi: перед оцим тiльки жертiвником будете вклонятися в Єрусалимi? А тепер пiди в23

заклад iз моїм паном, асирiйським царем, i я дам тобi двi тисячi коней, якщо ти зможеш собi дати на
них верхiвцiв. I як же ти проженеш хоч одного намiсника з найменших слуг мого пана? А ти собi24

надiєшся на Єгипет ради колесниць та верхiвцiв! Тепер же, чи без Господа прийшов я на це мiсце,25

щоб знищити його? Господь сказав був менi: Пiди на той край та знищ його! I сказав Елiяким, син26

Хiлкiйї, i Шевна та Йоах до великого чашника: Говори до своїх рабiв по-арамейському, бо ми ро-
зумiємо, i не говори з нами по-юдейському в слух тих людей, що на мурi. I сказав до них великий27

чашник: Чи пан мiй послав мене говорити цi слова до твого пана та до тебе? Хiба не до цих людей,
що сидять на мурi, щоб iз вами їсти свiй кал та пити свою сечу? I став великий чашник, i кликнув28

гучним голосом по-юдейському, i говорив i сказав: Послухайте слово великого царя, царя асирiй-
ського: Так сказав цар: Нехай не дурить вас Єзекiя, бо вiн не зможе врятувати вас вiд руки його!29

I нехай не запевняє вас Єзекiя Господом, говорячи: Рятуючи, врятує вас Господь, i не буде дано30

цього мiста в руку царя асирiйського. Не слухайте Єзекiї, бо так сказав цар асирiйський: При-31

мирiться зо мною, та й вийдiть до мене, та й їжте кожен свiй виноград та кожен фiгу свою, i пийте
кожен воду зо своєї копанки, аж поки я не прийду й не вiзьму вас до краю такого ж, як ваш Край,32

до краю збiжжя та виноградного соку, до краю хлiба та виноградникiв, до краю оливки, оливного
соку та меду, щоб ви жили й не вмирали! I не слухайте Єзекiї, коли вiн намовляє вас, говорячи: Го-
сподь порятує нас! Чи справдi врятували боги тих народiв, кожен свiй край вiд руки асирiйського33

царя? Де боги Гамату та Арпаду? Де боги Сефарваїму, Гени та Iвви? Чи врятували вони Самарiю34

вiд моєї руки? Котрий з-помiж усiх богiв цих країв урятував свiй край вiд моєї руки, то невже ж35

Господь урятує Єрусалим вiд моєї руки? I мовчав той народ, i не вiдповiв йому анi слова, бо це був36

наказ царя, що сказав: Не вiдповiдайте йому! I прийшов Елiяким, син Хiлкiйї, начальник палати, i37

писар Шевна, i Йоах, Асафiв син, канцлер, iз роздертими шатами, до Єзекiї, i донесли йому слова
великого чашника.

I сталося, як почув це цар Єзекiя, то роздер свої шати та накрився веретою, i ввiйшов до Госпо-19
днього дому. I послав вiн Елiякима, начальника палати, i писаря Шевну, та старших iз священикiв,2

покритих веретами, до пророка Iсаї, Амосового сина. I сказали вони до нього: Так сказав Єзекiя:3

Цей день це день горя й картання та наруги! Бо пiдiйшли дiти аж до виходу утроби, та немає сили
породити! Може почує Господь, Бог твiй, всi слова великого чашника, що його послав асирiйський4

цар, пан його, на образу Живого Бога, i Господь, Бог твiй, покарає за слова, якi чув, а ти принесеш
молитву за рештку, що ще знаходиться. I прийшли раби царя Єзекiї до Iсаї. I сказав їм Iсая: Так5, 6

скажете вашому пановi: Так сказав Господь: Не бiйся тих слiв, що почув ти, якими ображали Мене
слуги асирiйського царя! Ось Я дам в нього духа, i вiн почує звiстку, i вернеться до свого краю.7

I Я вражу його мечем у його краї. I вернувся великий чашник, i знайшов асирiйського царя, що8
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воював проти Лiвни, бо почув, що той рушив iз Лахiшу. А коли вiн почув про Тiргаку, царя етiоп- 9

ського, таке: Ось вiн вийшов воювати з тобою! то вернувся, i послав послiв до Єзекiї, говорячи:
Так скажете до Єзекiї, Юдиного царя, говорячи: Нехай не зводить тебе Бог твiй, що ти надiєшся на 10

Нього, кажучи: Не буде даний Єрусалим у руку асирiйського царя. Ось ти чув, що зробили аси- 11

рiйськi царi всiм краям, щоб учинити їх закляттям, а ти будеш урятований? Чи врятували їх боги 12

тих народiв, яких понищили батьки мої: Гозана, i Харана, i Рецефа, i синiв Едена, що в Телассарi?
Де вiн, цар Гамату, i цар Арпаду, i цар мiста Сефарваїму, Гени та Iвви? I взяв Єзекiя тi листи з руки 13, 14

послiв, i прочитав їх, i ввiйшов у Господнiй дiм. I Єзекiя розгорнув одного листа перед Господнiм
лицем. I Єзекiя молився перед Господнiм лицем i сказав: Господи, Боже Iзраїлiв, що сидиш на хе- 15

рувимах! Ти Той єдиний Бог для всiх царств землi, Ти створив небеса та землю! Нахили, Господи, 16

ухо Своє та й почуй! Вiдкрий, Господи, очi Свої та й побач, i почуй слова Санхерiва, що прислав
ображати Живого Бога! Справдi, Господи, асирiйськi царi попустошили тi народи та їхнiй край. I 17, 18

кинули вони їхнiх богiв на огонь, бо не боги вони, а тiльки чин людських рук, дерево та камiнь, i по-
нищили їх. А тепер, Господи, Боже наш, спаси нас вiд руки його, i нехай знають усi царства землi, 19

що Ти Господь, Бог єдиний! I послав Iсая, Амосiв син, до Єзекiї, говорячи: Так сказав Господь, 20

Бог Iзраїлiв: Я почув те, про що ти молився до Мене, про Санхерiва, царя асирiйського. Ось те 21

слово, яке Господь говорив про нього: Гордує тобою, смiється iз тебе дiвиця, сiонська дочка, вслiд
тобi головою хитає дочка Єрусалиму! Кого лаяв ти та ображав, i на кого повищив ти голос та вгору 22

пiднiс свої очi? На Святого Iзраїлевого! Через послiв своїх Господа ти ображав та казав: Iз безлiч- 23

чю своїх колесниць я вийшов на гори високi, на боки Ливану, i позрубую кедри високi його, добiрнi
його кипариси, i вийду аж на вершок його на нiчлiг, у гущину його саду. Я копаю та п’ю чужу воду, 24

i стопою своєї ноги повисушую я всi єгипетськi рiки! Хiба ти не чув, що вiддавна зробив Я оце, що 25

за днiв стародавнiх Я це був створив? Тепер же спровадив Я це, що ти нищиш мiста поукрiплюванi,
на купу румовищ обертаєш їх... А мешканцi їхнi безсилi, настрашенi та побентеженi. Вони стали, 26

як зiлля оте польове, мов трава зеленiюча, як трава на дахах, як попалене збiжжя, яке не доспiло...
I сидiння твоє, i твiй вихiд та вхiд твiй Я знаю, i твоє проти Мене обурення. За твоє проти Мене 27, 28

обурення, що гординя твоя надiйшла до ушей Моїх, то на нiздрi твої Я сережку привiшу, а вудило
Моє в твої уста, i тебе поверну Я тiєю дорогою, якою прийшов ти! А оце тобi знак: їжте цього року 29

збiжжя самосiйне, а другого року саморосле, а третього року сiйте та жнiть, i садiть виноградники,
та й їжте їх плiд. А врятоване Юдиного дому, що лишилося, пустить корiння додолу, i свого плода 30

дасть угору. Бо з Єрусалиму вийде позостале, а рештки вiд гори Сiону. Ревнiсть Господа Саваота 31

зробить це! Тому так сказав Господь про асирiйського царя: Вiн не ввiйде до мiста оцього, i туди 32

вiн не кине стрiли, i щитом її не попередить, i вала на нього не висипле! Якою дорогою прийде, то 33

нею повернеться, у мiсто ж оце вiн не ввiйде, говорить Господь! I це мiсто Я обороню на спасiн- 34

ня його ради Себе та ради Давида, Мойого раба! I сталося тiєї ночi, i вийшов Ангол Господнiй, i 35

забив в асирiйському таборi сто й вiсiмдесят i п’ять тисяч. I повставали вони рано вранцi, аж ось
усi мертвi трупи!... А Санхерiв, асирiйський цар, рушив та й пiшов, i вернувся й осiвся в Нiневiї. 36

I сталося, коли вiн молився в домi Нiсроха, свого бога, то Адраммелех та Шар’ецер убили його 37

мечем, а самi втекли до краю Арарат. А замiсть нього зацарював син його Есар-Хаддон.
Тими днями смертельно захворiв був Єзекiя. I прийшов до нього Iсая, Амосiв син, пророк, i 20

сказав до нього: Так сказав Господь: Заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не видужаєш. А той 2

вiдвернув обличчя своє до стiни, i помолився до Господа, говорячи: О, Господи, згадай же, що я 3

ходив перед лицем Твоїм правдою та цiлим серцем, i робив я добре в очах Твоїх. I заплакав Єзекiя
ревним плачем... I сталося, Iсая не вийшов ще з середини мiста, а до нього було Господнє слово, 4

говорячи: Вернися, i скажеш до Єзекiї, володаря Мого народу: Так сказав Господь, Бог батька 5

твого Давида: Почув Я молитву твою, побачив Я сльозу твою! Ось Я вилiкую тебе, третього дня
зiйдеш ти до Господнього дому! I до днiв твоїх Я додам п’ятнадцять лiт, i з руки асирiйського царя 6

врятую тебе та це мiсто, й обороню це мiсто ради Себе та ради раба Свого Давида. А Iсая сказав: 7

Вiзьмiть грудку фiг. I взяли й поклали на того гнояка, i вiн видужав... I сказав Єзекiя до Iсаї: Який 8

знак, що Господь мене вилiкує, i що я третього дня зiйду до Господнього дому? I сказав Iсая: Ось 9

тобi знак той вiд Господа, що Господь зробить ту рiч, про яку говорив: Чого хочеш, щоб пiшла тiнь
уперед на десять ступенiв, чи щоб вернулася на десять ступенiв? I сказав Єзекiя: Легко тiнi по- 10

хилитися вперед на десять ступенiв; нi, а нехай тiнь вернеться назад на десять ступенiв! I кликнув 11
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пророк Iсая до Господа, i Вiн завернув тiнь на ступенях, де вона спускалася на ступенi Ахазовi, на
десять ступенiв... Того часу послав Беродах-Бал’адан, син Бал’аданiв, вавилонський цар, листа12

та дарунка до Єзекiї, бо прочув був, що Єзекiя захворiв. I вислухав їх Єзекiя, i показав їм усю13

скарбницю свою, i срiбло, i золото, i пахощi, i добру оливу, i всю зброївню свою, i все, що знаходи-
лося в його скарбницях. Не було речi, якої не показав би їм Єзекiя в домi своїм та в усiм володiннi
своїм. I прийшов пророк Iсая до царя Єзекiї та й сказав до нього: Що говорили цi люди? I звiдки14

вони прийшли до тебе? А Єзекiя сказав: Вони прийшли з далекого краю, з Вавилону. I той сказав:15

Що вони бачили в домi твоїм? I Єзекiя сказав: Усе, що в домi моїм, вони бачили, не було речi, якої
не показав би я їм у скарбницях своїх. I сказав Iсая до Єзекiї: Послухай Господнього слова: Ось16, 17

приходять днi, i все, що в домi твоєму, i що були зiбрали батьки твої аж до цього дня, буде вине-
сене до Вавилону. Нiчого не позостанеться, говорить Господь! А з синiв твоїх, що вийдуть iз тебе,18

яких ти породиш, декого заберуть, i вони будуть євнухами в палатах вавилонського царя! I сказав19

Єзекiя до Iсаї: Добре Господнє слово, яке ти сказав! I подумав собi: Так, мир та безпека буде за
моїх днiв! А решта дiл Єзекiї та вся лицарськiсть його, i як вiн зробив става та водотяга, i впро-20

вадив воду до мiста, ото вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. I спочив Єзекiя зо своїми21

батьками, а замiсть нього зацарював син його Манасiя.
Манасiя був вiку дванадцяти лiт, коли вiн зацарював, i царював в Єрусалимi п’ятдесят i п’ять лiт.21

А iм’я його матерi Хевцi-Ваг. I робив вiн зло в Господнiх очах, за гидотою тих народiв, яких Господь2

повиганяв з-перед обличчя Iзраїлевих синiв. I вiн знову побудував пагiрки, що їх винищив був його3

батько Єзекiя, i понаставляв жертiвникiв Вааловi, i зробив Астарту, як зробив був Ахав, Iзраїлiв
цар, i вклонявся всiм небесним свiтилам та служив їм. I побудував вiн жертiвники в Господньому4

домi, про якого сказав був Господь: В Єрусалимi покладу Я Iм’я Своє! I побудував вiн жертiвники5

для всiх небесних свiтил на обох подвiр’ях Господнього дому. I вiн перепровадив свого сина через6

огонь, i гадав, i ворожив, i настановив викликувачiв духiв померлих та духiв вiщих, i багато робив
зла в очах Господа, щоб гнiвити Його. I поставив вiн боввана Астарти, якого зробив, у домi, про7

якого Господь сказав був до Давида та до сина його Соломона: У цьому домi та в Єрусалимi, що
його Я вибрав зо всiх Iзраїлевих племен, покладу Я Iм’я Своє навiки! I бiльше не мандруватиме8

Iзраїлева нога з тiєї землi, яку Я дав їхнiм батькам, якщо тiльки вони будуть пильнувати робити все
так, як наказав Я їм, та ввесь Закон, що наказав їм Мiй раб Мойсей. Та не послухалися вони. I9

Манасiя звiв їх до того, щоб робити гiрше вiд тих народiв, яких Господь вигубив з-перед обличчя
Iзраїлевих синiв. I говорив Господь через Своїх рабiв пророкiв, кажучи: За те, що Манасiя, цар10, 11

Юдин, зробив цi гидоти, учинив гiрше вiд усього, що робили були амореяни, що були перед ним, i
ввiв у грiх також Юду божками своїми, тому так сказав Господь, Бог Iзраїлiв: Ось Я наводжу таке12

зло на Єрусалим та на Юду, що в кожного, хто почує про це, задзвенить в обох вухах!... I протягну13

Я на Єрусалим мiрку Самарiї, та вагу Ахавого дому, i витру Єрусалим, як витирають миску: витер
i перевернув її догори дном! I Я покину останок надiлу Мого, i дам їх у руку їхнiм ворогам, i вони14

будуть на грабiж та на здобич для всiх їхнiх ворогiв, тому, що вони робили зло в Моїх очах, i все15

гнiвили Мене вiд дня, коли вийшли їхнi батьки з Єгипту, й аж до дня цього... А також Манасiя16

пролив дуже багато невинної крови, аж наповнив нею Єрусалим вiд входу до входу, окрiм свого
грiха, що ввiв у грiх Юду, щоб чинити зле в Господнiх очах. А решта дiл Манасiї, та все, що вiн17

зробив, i грiх його, яким вiн грiшив, ото вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. I спочив18

Манасiя з батьками своїми, i був похований в садку свого дому, в Уззиному садку, а замiсть нього
зацарював син його Амон. Амон був вiку двадцяти й двох рокiв, коли вiн зацарював, i царював вiн19

в Єрусалимi два роки. А iм’я його матерi Мешуллемет, дочка Харуца з Йотви. I робив вiн зло в20

Господнiх очах, як робив його батько Манасiя. I ходив вiн усiєю тiєю дорогою, якою ходив його21

батько, i служив тим бовванам, яким служив батько його, i вклонявся їм. I покинув вiн Господа,22

Бога батькiв своїх, i не ходив Господньою дорогою. I вчинили змову слуги Амона на нього, i вбили23

царя в його домi. Та народ Краю перебив усiх змовникiв на царя Амона. I народ настановив царем24

Краю замiсть нього сина його Йосiю. А решта дiл Амона, усе, що робив вiн, ото вони написанi25

в Книзi Хронiки Юдиних царiв. I поховали його в його гробi в Уззиному садку, а замiсть нього26

зацарював син його Йосiя.
Йосiя був вiку восьми лiт, коли вiн зацарював, i царював в Єрусалимi тридцять i один рiк. А iм’я22
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його матерi Єдида, дочка Адаї з Боцкату. I робив вiн угодне в Господнiх очах, i ходив усiєю дорогою 2

свого батька Давида, i не вступався анi праворуч, анi лiворуч. I сталося вiсiмнадцятого року царя 3

Йосiї, послав цар Шафана, сина Ацалiї, Мешулламового сина, писаря, до Господнього дому, гово-
рячи: Пiди до Хiлкiйї, первосвященика, i нехай перелiчить те срiбло, що знесене до Господнього 4

дому, що зiбрали вiд народу сторожi порога. I нехай дадуть його на руку виконавцям роботи, по- 5

ставленим у Господньому домi, а тi нехай дадуть його тим, хто працює в Господньому домi, щоб
направляти ушкодження храму, теслярам, i будiвничим, i мулярам, щоб купувати дерево та тесане 6

камiння на направу храму. Тiльки нехай не облiчуються з ними про те срiбло, що дане на їхню руку, 7

бо чесно вони роблять. I сказав Хiлкiйя, первосвященик, до писаря Шафана: Я знайшов у Госпо- 8

дньому домi Книгу Закону! I дав Хiлкiйя ту Книгу Шафановi, i той перечитав її. I ввiйшов писар 9

Шафан до царя, i принiс царевi вiстку, i сказав: Раби твої висипали те срiбло, що знайдене в домi,
i дали його на руку виконавцям роботи, поставленим у Господньому домi. I донiс писар Шафан 10

царевi, говорячи: Священик Хiлкiйя дав менi книгу. I Шафан перечитав її перед царем. I стало- 11

ся, як цар почув слова Книги Закону, то роздер свої шати... I наказав цар священиковi Хiлкiйї, i 12

Ахiкамовi, Шафановому синовi, i Ахборовi, Мiхаїному синовi, i писаревi Шафановi, i Асаї, царе-
вому слузi, говорячи: Iдiть, звернiться до Господа про мене й про народ, та про всього Юду, про 13

слова цiєї знайденої книги. Великий бо гнiв Господнiй, що запалився на нас за те, що батьки нашi
не слухалися слiв цiєї книги, щоб робити все, що написано про нас. I пiшов священик Хiлкiйя, i 14

Ахiкам, i Ахбор, i Шафан, i Асая до пророчицi Хулди, жiнки Шаллума, сина Тiкви, сина Хархасо-
вого, сторожа шат, вона сидiла в Єрусалимi, на Новому Мiстi, i говорили до неї. А вона сказала до 15

них: Так говорить Господь, Бог Iзраїлiв: Скажiть чоловiковi, що послав вас до мене: Так говорить 16

Господь: Ось Я наведу лихо на оце мiсце та на мешканцiв його, усi слова тiєї книги, що читав Юдин
цар, за те, що вони покинули Мене, i кадили iншим богам, щоб гнiвити Мене всiм дiлом своїх рук. 17

I розпалився Мiй гнiв на це мiсце, i вiн не погасне! А Юдиному царевi, що послав вас звернутися 18

до Господа, скажете йому так: Так говорить Господь, Бог Iзраїлiв, тi слова, якi ти чув: За те, що 19

зм’якло твоє серце, i ти впокорився перед Господнiм лицем, коли почув, що Я говорив про це мiсце
та про мешканцiв його, що вони стануть спустошенням та прокляттям, i що ти роздер шати свої та
плакав перед Моїм лицем, то Я також почув, говорить Господь. Тому то Я прилучу тебе до батькiв 20

твоїх, i ти будеш прилучений до гробiв своїх у мирi, i очi твої не побачать усього того лиха, що Я
наводжу на оце мiсце. I вони принесли цю вiстку царевi.

А цар послав, i зiбрали до нього всiх старших Юди та Єрусалиму. I ввiйшов до Господнього 23, 2

дому цар та кожен муж Юди, а з ним усi мешканцi Єрусалиму, i священики, i пророки, i ввесь на-
род вiд малого й аж до великого, i вiн прочитав до їхнiх ушей усi слова Книги Заповiту, знайденої в
Господньому домi. I став цар на пiдвищеннi, i склав заповiта перед Господнiм лицем, щоб ходити 3

за Господом та додержувати заповiдi Його, i свiдчення Його, i постанови Його всiм серцем та всiєю
душею, щоб виконати слова того заповiту, що написанi в тiй книзi. I ввесь народ пристав до запо-
вiту. I наказав цар Хiлкiйї, великому священиковi, й iншим священикам та сторожам порога, щоб 4

повиносили з Господнього храму всi речi, зробленi для Ваала та для Астарти, та для всiх небесних
свiтил. I вiн попалив їх поза Єрусалимом на кедронських полях, а їхнiй порох вiднiс до Бет-Елу. I 5

вiн поскидав жерцiв, що їх понаставляли були Юдинi царi, i що вони кадили на пагiрках по Юди-
них мiстах та в околицях Єрусалиму, i кадили для Ваала, i для сонця, i для мiсяця, i для планет, i
для всiх небесних свiтил. I вiн винiс Астарту з Господнього дому поза Єрусалим до кедронської 6

долини, та й спалив її в кедронськiй долинi, i стер на порох, а її порох кинув на гроби звичайних лю-
дей. I вiн порозбивав доми культу блудодiйникiв, що були при Господньому домi, де жiнки ткали 7

завiсу для Астарти. I вiн випровадив усiх священикiв з Юдиних мiст, i опоганив пагiрки, де свя- 8

щеники кадили, вiд Геви аж до Беер-Шеви, i порозбивав пагiрки брам, що були при входi брами
Iсуса, зверхника мiста, що лiворуч тому, хто входив до брами мiста. Але священики пагiркiв не 9

входили до Господнього жертiвника в Єрусалимi, а тiльки їли прiсне серед своїх братiв. I вiн опо- 10

ганив мiсце ставлення на огнi, що в долинi Гiнномового сина, щоб нiхто не переводив через огонь
сина свого та дочку свою для Молоха. I вiн повiдставляв конi, яких давали Юдинi царi для сонця, 11

вiд входу до Господнього дому, при кiмнатi євнуха Нетан-Мелеха, що був у Парварiмi, а колесницi
сонця попалив ув огнi. А жертiвники, що були на даху Ахазової горницi, що поробили Юдинi ца- 12

рi, та жертiвники, що поробив Манасiя на двох подвiр’ях Господнього дому, цар порозбивав. I вiн
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звiдти побiг, i кинув їхнiй порох до кедронського потоку. А пагiрки, що навпроти Єрусалиму, пра-13

воруч гори Згуби, якi побудував був Соломон, Iзраїлiв цар, для Астарти, гидоти сидонської, i для
Кемота, гидоти моавської, i для Мiлкома, гидоти Аммонових синiв, цар поопоганював. I вiн поро-14

збивав стовпи для богiв, i постинав посвяченi дерева, а їхнє мiсце наповнив людськими кiстками.
А також жертiвника, що в Бет-Елi, пагiрка, що зробив був Єровоам, син Неватiв, що ввiв у грiх15

Iзраїля, також жертiвника цього та цього пагiрка вiн розбив, i спалив того пагiрка та стер на порох,
i Астарту спалив. I обернувся Йосiя, та й побачив гроби, що були там на горi. I послав вiн, i поза-16

бирав костi з гробiв, i попалив на жертiвнику, i опоганив його, за словом Господнiм, яке кликав був
Божий чоловiк, що прорiкав оцi речi. I сказав цар: Що це за надгробок, що я бачу? А люди того17

мiста сказали йому: Це надгробок Божого чоловiка, що прийшов з Юдеї й прорiк оцi речi, якi зро-
бив ти на жертiвнику в Бет-Елi. А вiн сказав: Дайте йому спокiй, нехай нiхто не рухає костей його.18

I зберегли його костi, костi того пророка, що прийшов був iз Самарiї. А також усi доми пагiркiв,19

що по самарiйських мiстах, що поробили були Iзраїлевi царi, щоб гнiвити Господа, Йосiя понищив,
i зробив з ними те саме, що зробив у Бет-Елi. I порiзав вiн усiх священикiв пагiркiв, що були там,20

на жертiвниках, i попалив на них людськi костi, та й вернувся до Єрусалиму. I наказав цар усьому21

народовi, говорячи: Справте Пасху для Господа, вашого Бога, як написано в оцiй Книзi Заповiту.
Бо не справлялася ця Пасха вiд днiв суддiв, що судили Iзраїля, по всi днi царiв Iзраїлевих та царiв22

Юдиних. I тiльки вiсiмнадцятого року царя Йосiї справлялася Пасха для Господа в Єрусалимi. А23, 24

також викликачiв духiв померлих, i духiв вiщих, i домових божкiв, i бовванiв, i всякi гидоти, що по-
явилися в Юдинiм краї та в Єрусалимi, повинищував Йосiя, щоб поставити слова Закону, написанi
в книзi, що знайшов священик Хiлкiйя в Господньому домi. А такого царя, як вiн, не було перед25

ним, що навернувся б до Господа всiм своїм серцем, i всiєю душею своєю, i всiєю силою своєю, за
всiм Мойсеєвим Законом, i по ньому не повставав такий, як вiн. Тiльки не спинився Господь вiд26

ревности Свого великого гнiву, яким запалився Його гнiв на Юду за всi огiрчення, якими гнiвив
Його Манасiя. I сказав Господь: Також Юду вiдкину Я вiд лиця Свого, як вiдкинув Я Iзраїля, i27

вiдкину це мiсто, яке вибрав, Єрусалим, та цей храм, про який Я сказав: Iм’я Моє буде там! А ре-28

шта дiл Йосiї та все, що вiн робив, ото вони написанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. За його днiв29

пiшов фараон Нехо, єгипетський цар, на асирiйського царя, на рiчку Єфрат. I вийшов цар Йосiя
навпроти нього, та той убив його в Мегiддо, коли вiн побачив його... I його раби повезли його мер-30

твого з Мегiддо, i привезли його до Єрусалиму, i поховали його в гробiвцi його. А народ Краю взяв
Єгоахаза, сина Йосiї, i помазали його, та й настановили його царем замiсть його батька. Єгоахаз31

був вiку двадцяти й трьох лiт, коли вiн зацарював, i царював в Єрусалимi три мiсяцi. А iм’я його
матерi Хамуталь, дочка Єремiї, з Лiвни. I робив вiн зло в Господнiх очах, усе так, як робили його32

батьки. I фараон Нехо зв’язав його в Рiвлi, в гаматському краї, щоб вiн не царював в Єрусалимi,33

i наклав кару на цей край, сто талантiв срiбла та талант золота. А царем настановив фараон Нехо34

Ел’якима, сина Йосiї, замiсть батька його Йосiї, i змiнив iм’я його на Єгояким. А Єгоахаза вiн узяв,
i той прибув до Єгипту та й помер там. I Єгояким давав фараоновi срiбла та золота; тiльки розклав35

це на Край, щоб давати те срiбло на фараонiв наказ, вiн стягав те срiбло та золото з народу Краю за
оцiнкою землi кожного, щоб вiддати фараоновi Нехо. Єгояким був вiку двадцяти й п’яти лiт, коли36

вiн зацарював, i одинадцять рокiв царював в Єрусалимi. А iм’я його матерi Зевуда, дочка Педаї, з
Руми. I робив вiн зло в Господнiх очах, усе так, як робили батьки його.37

За його днiв прийшов Навуходоносор, цар вавилонський, а Єгояким був йому три роки невiль-24
ником, та потому збунтувався на нього. А Господь послав на нього орди халдеїв, i орди сирiйськi,2

i орди моавськi, та орди синiв Аммона. I вiн послав їх на Юду, щоб вигубити їх за словом Госпо-
да, що Вiн говорив через рабiв Своїх пророкiв. Тiльки на наказ Господа сталося це на Юду, щоб3

вiдкинути його вiд лиця Його за грiхи Манасiї, за все, що вiн робив, а також за неповинну кров,4

яку вiн пролив, i наповнив Єрусалим неповинною кров’ю; i не хотiв Господь простити. А решта5

Єгоякимових дiл, та все, що вiн робив, ото вони описанi в Книзi Хронiки Юдиних царiв. I спочив6

Єгояким зо своїми батьками, а замiсть нього зацарював син його Єгояхiн. I бiльше вже не вихо-7

див єгипетський цар зо свого краю, бо вавилонський цар забрав усе вiд Єгипетського потоку аж
до рiчки Ефрату, усе, що належало єгипетському царевi. Єгояхiн був вiку вiсiмнадцяти лiт, коли8

вiн зацарював, i царював в Єрусалимi три мiсяцi. А iм’я його матерi Нехушта, дочка Елнатана, з
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Єрусалиму. I робив вiн зло в Господнiх очах, усе так, як робив його батько. Того часу прийшли до 9, 10

Єрусалиму раби Навуходоносора, царя вавилонського, i мiсто попало в облогу. I прийшов Наву- 11

ходоносор, вавилонський цар, на мiсто, а його раби облягали його. I вийшов Єгояхiн, цар Юдин, 12

до вавилонського царя, вiн та мати його, i слуги його, i князi його, i євнухи його, i вавилонський
цар узяв його восьмого року свого царювання. I позабирав вiн звiдти всi скарби Господнього дому 13

та скарби дому царевого, i повiдрубував всi золотi речi, якi поробив був Соломон, цар Iзраїлiв, у
Господньому храмi, як говорив Господь. I повиводив вiн увесь Єрусалим, i всiх князiв, i всiх лица- 14

рiв вiйськових, десять тисяч пiшло до неволi, i всiх теслiв та ковалiв. Не позоставив нiкого, окрiм
нужденного народу Краю... I вiн вивiв до Вавилону Єгояхiна та цареву матiр, i царських жiнок, i 15

його євнухiв, i видатних у Краї, усiх випровадив у неволю з Єрусалиму до Вавилону. I всiх вiйсько- 16

вих, сiм тисяч, i теслiв та ковалiв тисячу, усiх лицарiв, що займалися вiйною, вивiв їх вавилонський
цар у неволю до Вавилону. А царем настановив вавилонський цар Маттанiю, дядька Єгояхiна, 17

замiсть нього, i перемiнив iм’я його на Седекiю. Седекiя був вiку двадцяти й одного року, коли вiн 18

зацарював, i вiн царював в Єрусалимi одинадцять рокiв. А iм’я його матерi Хамуталь, дочка Єремiї
з Лiвни. I робив вiн зло в Господнiх очах, усе так, як робив був Єгояким. Бо за Господнiй гнiв 19, 20

сталося це на Єрусалим та на Юду, i Вiн вiдкинув їх вiд Свого лиця. I Седекiя збунтувався проти
вавилонського царя.

I сталося дев’ятого року його царювання, десятого мiсяця, десятого дня мiсяця, прийшов Наву- 25
ходоносор, цар вавилонський, вiн та все вiйсько його, на Єрусалим, i розтаборився проти нього, i
побудували проти нього вала навколо. I було мiсто в облозi аж до одинадцятого року царя Седекiї. 2

Дев’ятого дня мiсяця настав сильний голод у мiстi, i не було хлiба для народу Краю. I пробитий 3, 4

був пролiм у мурi мiста, i всi вояки повтiкали вночi дорогою брами мiж двома мурами, що при цар-
ському садку, бо халдеї були при мiстi навколо. А цар утiк дорогою в степ. А халдейське вiйсько 5

погналося за царем, та й догнали його в єрихонських степах, а все його вiйсько розпорошилося
вiд нього. I схопили царя, i вiдвели його до вавилонського царя до Рiвли, i там його той засудив. 6

А синiв Седекiї зарiзали на його очах, а очi Седекiї вiн вибрав, i скував його двома мiдяними кай- 7

данами, та й вiдвiв його до Вавилону... А п’ятого мiсяця, сьомого дня мiсяця, це дев’ятнадцятий 8

рiк царя Навуходоносора, вавилонського царя, прийшов до Єрусалиму Невузар’адан, начальник
царської сторожi, слуга вавилонського царя. I вiн спалив дiм Господнiй та дiм царевий, i всi до- 9

ми в Єрусалимi, i кожен великий дiм спалив огнем. I мури навколо Єрусалиму порозбивало все 10

халдейське вiйсько, що було з начальником царської сторожi. А решту народу, що позостався в 11

мiстi, i тих, що перебiгли до вавилонського царя, i решту простого люду повиганяв Невузар’адан,
начальник царської сторожi. А з бiдноти Краю начальник царської сторожi позоставив декого за 12

винярiв та за рiльникiв. А мiдянi стовпи, що в Господньому домi, i пiдстави, i мiдяне море, що в 13

Господньому домi, халдеї поламали, i вiднесли їхню мiдь до Вавилону. I горнята, i лопатки, i но- 14

жi, i ложки, i ввесь мiдяний посуд, що вживається при службi, позабирали. I кадильницi, i чашi, 15

усе, що було золоте забрав золото, а що було срiбне срiбло взяв начальник царської сторожi. Два 16

стовпи, одне море та тi пiдстави, що Соломон поробив був для Господнього дому, не було й ваги
для всiх цих речей! Вiсiмнадцять лiктiв високiсть одного стовпа й одна мiдяна маковиця, а висо- 17

кiсть маковицi три лiктi, та мережка, i гранатовi яблука на маковицi навколо, усе мiдь. I для другого
стовпа з мережкою так само. I начальник царської сторожi взяв Сераю, первосвященика, i Це- 18

фанiю, другого священика, та трьох сторожiв порога. А з мiста взяв вiн одного євнуха, що був 19

начальником над вiйськовими, та п’ять чоловiка з тих, що бачать цареве обличчя, що були знайденi
в мiстi, i писаря, зверхника вiйськових вiддiлiв, що записував народ Краю до вiйськових вiддiлiв, i
шiстдесят чоловiка з народу Краю, що знаходилися в мiстi. I позабирав їх Невузар’адан, началь- 20

ник царської сторожi, i вiдвiв їх до вавилонсього царя, до Рiвли. I вдарив їх вавилонський цар, i 21

повбивав їх у Рiвлi, у гаматовому краї. I пiшов Юда на вигнання з своєї землi. А народ, що по- 22

зостався в Юдиному краї, якого позоставив Навуходоносор, вавилонський цар, то настановив над
ним Гедалiю, сина Ахiкама, Шафанового сина. I почули всi вiйськовi зверхники, вони та люди, що 23

вавилонський цар настановив Гедалiю, то поприходили до Гедалiї до Мiцпи i Iзмаїл, син Нетанiїн, i
Йоханан, син Кареахiв, i Серая, син нетофатянина Танхумета, i Яазанiя, син маахатянина, вони та
їхнi люди. I присягнув Гедалiя їм та їхнiм людям, i сказав їм: Не бiйтеся бути пiдданими халдей- 24

цям, осядьте в Краї та служiть вавилонському царевi, i буде вам добре! I сталося сьомого мiсяця, 25
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прийшов Iзмаїл, син Нетанiї, Елiшамового сина, з царського насiння, та десять мужiв iз ним, i вда-
рили вони Гедалiю, i вiн помер, i юдеїв, i халдеїв, що були з ними в Мiцпi. I знявся ввесь народ,26

вiд малого й аж до великого, та зверхники вiйськ, i пiшов до Єгипту, бо боявся халдеїв. I сталося27

тридцятого й сьомого року неволi Єгояхiна, Юдиного царя, дванадцятого мiсяця, двадцять сьомого
дня мiсяця, Евiл-Меродах, цар вавилонський, у роцi свого зацарювання, змилувався над Єгояхi-
ном, Юдиним царем, i вивiв його з дому ув’язнення. I вiн говорив iз ним ласкаво, i поставив трона28

його понад трона царiв, що були з ним у Вавилонi. I змiнив в’язничну одежу його, i вiн завжди їв29

хлiб перед ним по всi днi свого життя. А їжа його, їжа стала, видавалася йому вiд царя, щоденне30

щоденно, по всi днi його життя.



ПЕРША КНИГА ХРОНIКИ

А
дам, Сиф, Енош, Кенан, Магалел’їл, Яред, Енох, Метушелах, Ламех, Ной, Сим, Хам 1, 2, 3, 4

та Яфет. Сини Яфетовi: Гомер, i Магог, i Мадай, i Яван, i Тувал, i Мешех, i Тiрас. А 5, 6

сини Гомеровi: Ашкеназ i Дiфат, i Тогарма. А сини Явановi: Елiша й Таршiша, кiття- 7

ни й роданяни. Сини Хамовi: Куш i Мiцраїм, Пут i Ханаан. А сини Кушевi: Шева, i 8, 9

Хавiла, i Савта, i Раама, i Савтеха. А сини Раминi: Шева й Дедан. А Куш породив Нiмрода, вiн 10

зачав бути велетом на землi. А Мiцраїм породив лудян, i анам’ян, i легав’ян, i нафтух’ян, i патру- 11, 12

сян, i каслух’ян, що вийшли звiдти филистимляни, i кафторян. А Ханаан породив Сидона, свого 13

первородженого, i Хета, i євусеянина, i амореянина, i гiргашеянина, i хiввеянина, i аркеянина, i 14, 15

сiнеянина, i арвадянина, i цемарянина, i хаматянина. Сини Симовi: Елам, i Ашшур, i Арпахшад, 16, 17

i Луд, i Арам. Сини Арамовi: i Уц, i Хул, i Гетер, i Мешех. А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах 18

породив Евера. А Еверовi народилося двоє синiв, iм’я одному Пелег, бо за його днiв була подiлена 19

земля, а iм’я брата його Йоктан. А Йоктан породив Алмодада, i Шелефа, i Хацармавета, i Єраха, 20

i Гадорама, i Узала, i Дiклу, i Евала, i Авiмаїла, i Шеву, i Офiра, i Хавiлу, i Йовава, усi вони сини 21, 22, 23

Йоктановi. Сим, Арпахшад, Шелах, Пелег, Реу, Серуг, Нахор, Терах, Аврам, вiн же Авраам. 24, 25, 26, 27

Сини Авраамовi: Iсак та Iзмаїл. Оце їхнi нащадки: первороджений Iзмаїлiв Невайот, i Кедар, i 28, 29

Адбеїл, i Мiвсам, Мiшма, i Дума, Масса, Хадад, i Тема, Єтур, Нафiш, i Кедема, оце вони сини 30, 31

Iзмаїловi. А сини Кетури, Авраамової наложницi: вона породила Зiмрана, i Йокшана, i Медана, i 32

Мiдiяна, i Їшбака, i Шуаха. А Йокшановi сини: Шева й Дедан. А Мiдiяновi сини: Ефа, i Ефер, i 33

Ханох, i Авiда, i Елдаа, цi всi сини Кетури. А Авраам породив Iсака. Iсаковi сини: Iсав i Iзраїль. 34

Iсавовi сини: Елiфаз,Реуїл, i Єуш, i Йалам, i Кора. Сини Елiфазовi: Теман i Омар, Цефi й Гатам, 35, 36

Кеназ i Тiмна, i Амалик. Сини Реуїловi: Нахат, Зерах, Шамма й Мiзза. А сини Сеїровi: Лотан, 37, 38

i Шовал, i Цiв’он, i Ана, i Дiшон, i Ецер, i Дiшан. А сини Лотановi: Хорi, i Гомам, i Ахот, Лотан, 39

Тiмна. Сини Шоваловi: Ал’ян, i Манахат, i Евал, Шефi, i Онам. А сини Цiв’оновi: Айя й Ана. А 40, 41

сини Анинi: Дiшон. А сини Дiшоновi: Хамран, i Ешбан, i Їтран, i Керан. Сини Ецеровi: Бiлган, 42

i Зааван, Яакан. Сини Дiшоновi: Уц та Аран. А оце царi, що царювали в Едомовому краї перед 43

зацарюванням царя в Iзраїлевих синiв: Бела, Беорiв син, а iм’я його мiста Дiнгава. I помер Бела, 44

а замiсть нього зацарював Йовав, Зерахiв син з Боцри. I помер Йовав, а замiсть нього зацарю- 45

вав Хушам iз краю теманянина. I помер Хушам, а замiсть нього зацарював Гадад, Бедадiв син, що 46

побив був Мiдiяна на Моавському полi, а iм’я мiсту його Авiт. I помер Гадад, а замiсть нього за- 47

царював Самла з Масреки. I помер Самла, а замiсть нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару. 48

I помер Саул, а замiсть нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборiв. I помер Баал-Ханан, а за- 49, 50

мiсть нього зацарював Гадад, а iм’я його мiста Раї, а iм’я жiнки його Мегетав’їл, дочка Матреда,
дочки Ме-Загавової. I помер Гадад. I були потому провiдники Едому: провiдник Тiмна, провiдник 51

Ал’я, провiдник Єтет, провiдник Оголiвама, провiдник Ела, провiдник Пiнон, провiдник Кеназ, 52, 53

провiдник Теман, провiдник Мiвцар, провiдник Магдiїл, провiдник Iрам, оце провiдники Едому. 54

Оце Iзраїлевi сини: Рувим, Симеон, Левiй, i Юда, Iссахар, i Завулон, Дан, Йосип, Венiямин, 2, 2

Нефталим, Гад i Асир. Юдинi сини: Ер, i Онан, i Шела, троє народилися йому вiд ханаанеянки 3

Бат-Шуї. I був Ер, Юдин первороджений, нечестивий в очах Господа, i Вiн забив його. А Тамар, 4

невiстка його, породила йому Переца та Зеваха, усiх Юдиних синiв п’ятеро. Сини Перецовi: Хе- 5

црон та Хамул. А сини Зераховi: Зiмрi, i Етан, i Геман, i Калкол, i Дера, усiх їх п’ятеро. А Кармiєвi 6, 7

сини: Ахар, що напровадив бiду на Iзраїля, що спроневiрився в закляттi. А сини Етановi: Азарiя. 8

А сини Хецроновi, що народилися йому: Єрахмеїл, i Рам, i Келувай. А Рам породив Аммiнадава, 9, 10

а Аммiнадав породив Нахшона, начальника синiв Юдиних. А Нахшон породив Салму, а Салма 11

породив Боаза, а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єссея. А Єссей породив свого перво- 12, 13

родженого Елiава, i Авiнадава другого, i Шiм’у третього, Натанiїла четвертого, Раддая п’ятого, 14

Оцема шостого, Давида сьомого. А їхнi сестри: Церуя й Авiдаїл. А Церуїнi сини: Авшай, i Йо- 15, 16

ав, i Аса-Ел, усiх троє. А Авiгаїл породила Амасу, а батько Амасин їшмеелянин Єтер. А Калев, 17, 18

Хецронiв син, породив зо своєю жiнкою Азувою та з Ерiот дiтей. А оце сини її: Єшер, i Шовав, i
Ардон. I померла Азува, а Калев узяв собi Ефрату, i вона породила йому Хура. А Хур породив 19, 20
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Урi, а Урi породив Бецалiїла. А потому прийшов Хецрон до дочки Махiра, Гiлеадового батька, i21

вiн узяв її, а вiн був вiку шостидесяти рокiв, i вона породила йому Сегува. А Сегув породив Яiра,22

i вiн мав двадцять i три мiстi в гiлеадському краї. Але Гешур та Арам забрали вiд них Яiровi осе-23

лi, Кенат та залежнi вiд нього мiста, шiстдесят мiст. Усе це сини Махiра, Гiлеадового батька. А24

по Хецроновiй смертi прийшов Калев до Єфрати, i Хецронова жiнка Авiйя породила йому Ашху-
ра, батька Текої. А сини Єрахмеїла, Хецронового первородженого, були: первороджений Рам, i25

Буна, i Орен, i Оцем, Ахiйя. I була в Єрахмеїла iнша жiнка, а iм’я їй Атара, вона мати Онама.26

А сини Рама, Єрахмеїлового первородженого, були: Маац, i Ямiн, i Екер. А сини Онамовi були:27, 28

Шаммай, i Яда. А сини Шаммая: Надав та Авiшур. А iм’я Авiшуровiй жiнцi Авiхаїл, i вона по-29

родила йому Ахбана та Молiда. А сини Надавовi: Селед та Аппаїм, а Селед помер без дiтей. А30, 31

сини Аппаїмовi: Їш’ї. А сини Їш’ї: Шешан. А сини Шешановi: Ахлай. А сини Яди, Шаммаєвого32

брата: Єтер i Йонатан. I помер Єтер без дiтей. А Йонатановi сини: Пелет, i Заза, оце були сини33

Єрахмеїловi. А в Шешана не було синiв, а тiльки дочки. Був у Шешана раб єгиптянин, а iм’я йому34

Ярха. I дав Шешан рабовi своєму Ярсi свою дочку за жiнку, i вона породила йому Аттая. А Ат-35, 36

тай породив Натана, а Натан породив Завада, А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа.37

А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарiю, а Азарiя породив Хелеца, а Хелец породив Ел’а-38, 39

су. А Ел’аса породив Сiсмая, а Сiсмай породив Шаллума. А Шаллум породив Єкамiю, а Єкамiя40, 41

породив Елiшаму. А сини Калева, Єрахмеїлового брата: Меша, його первороджений, вiн батько42

Зiфа. I сини Марешi, Хевронового батька. А Хевроновi сини: Корах, i Таппуах, i Рекем, i Шама.43

А Шама породив Рахама, Єракеамового батька, а Рекем породив Шаммая. А сини Шаммаєвi:44, 45

Маон, а Маон був основник Бет-Цуру. А Ефа, наложниця Калева, породила Харана, i Моцу, i46

Газеза. А Харан породив Газеза. А сини Єгдаєвi: Регем, i Йотам, i Гешан, i Фелет, i Ефа, i Шааф.47

Калевова наложниця Мааха породила Шевера та Тiрхату. I породила вона Шаафа, батька Ма-48, 49

дманни, Шеву, батька Махбени, та батька Гiв’и. А дочка Калевова Ахса. Оце були сини Калева,50

сина Гура, первородженого Ефрати: Шовал, батько Кiр’ят-Єарiму, Салма, батько Вiфлеєма, Га-51

реф, батько Бе-Гадеру. У Шовала, батька Кiр’ят-Єарiму, були сини: Гарое, Хацi-Гамменухот. А52, 53

роди Кiр’ят-Єарiма: їтряни, путяни, шуматяни, мiшраяни, вiд них пiшли цор’атяни та єштауляни.
Сини Салминi: Бет-Лехем, i нетофаляни, Атрот, Бет-Йоав, i хацi-гаммонахтяни, цоряни. А роди54, 55

писарiв, мешканцiв Ябецу, тiр’атяни, шiм’атяни, сухатяни, вони кiняни, що походять вiд Хамата,
батька Бет-Рехавового.

А оце були Давидовi сини, що народилися йому в Хевронi: первороджений Амнон, вiд їзреелi-3
тянки Ахiноам; другий Даниїл, вiд кармелiтянки Авiгаїл; третiй Авесалом, син Маахи, дочки Тал-2

мая, царя гешурського; четвертий Адонiйя, син Хаггiт; п’ятий Шефатiя, вiд Авiтал; шостий Їтреам,3

вiд жiнки його Егли; шестеро народжено йому в Хевронi. I царював вiн там сiм рокiв i шiсть мi-4

сяцiв, а тридцять i три роки царював в Єрусалимi. А оцi народилися йому в Єрусалимi: Шiм’а, i5

Шовав, i Натан, i Соломон, четверо вiд Вiрсавiї, Аммiїлової дочки, i Ївхар, i Елiшама, i Елiфалет,6

i Ногаг, i Нефег, i Яфiя, i Елiшама, i Елiяда, i Елiфелет, дев’ятеро. Усе це Давидовi сини, окрiм7, 8, 9

синiв наложниць та сестри їх Тамари. А син Соломонiв Рехав’ам, його син Авiйя, його син Аса,10

його син Йосафат, його син Йорам, його син Ахазiя, його син Йоаш, його син Амацiя, його син11, 12

Азарiя, його син Йотам, його син Ахаз, його син Хiзкiйя, його син Манасiя, його син Амон, йо-13, 14

го син Йосiя. А сини Йосiї: первороджений Йоханан, другий Єгояким, третiй Седекiя, четвертий15

Шаллум. А сини Єгоякимовi: Єхонiя син його, та син його Седекiя. А сини Єхонiї: Ассiр, Ше-16, 17

ал’тiїл, син його, i Малкiрам, i Педая, i Шен’аццар, Єкам’я, Гошама, i Недав’я. А сини Педаї:18, 19

Зоровавель i Шiм’ї. А сини Зоровавеля: Мешуллам, i Хананiя, i сестра їхня Шеломiт, i Хашува, i20

Огел, i Верех’я, i Хасад’я, Юшав-Хесед, п’ятеро. А сини Хананiї: Пелатiя та Єшая, сини Рефаї,21

сини Арноновi, сини Овадiї, сини Шеханiї. А сини Шеханiї: Шемая. А сини Шемаї: Хаттиш, i Їг’ал,22

i Барiах, i Неарiя, i Шафат, шестеро. А сини Неарiї: Ел’йоенай, i Хiзкiйя, i Азрiкам, троє. А сини23, 24

Ел’йоенаєвi: Годав’я, i Ел’яшiв, i Пелая, i Аккув, i Йоханан, i Делая, i Ананi, семеро.
Сини Юдинi: Перец, Хецрон, i Кармi, i Хур, i Шовал. А Реая, син Шовалiв, породив Яхата, а4, 2

Яхат породив Ахумая та Лахада, оце роди цор’атян. А оцi Авi-Етамовi: Їзреел, i Їшма, i Їдбаш,3

а iм’я їхнiй сестрi Гаццелелпонi. А Пенуїл батько Гедора, а Езер батько Хушi. Оце сини Хура,4
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Єфремового первородженого, батька Вiфлеєму. А в Ашхура, батька Текої, були двi жiнки: Хел’а 5

та Наара. I породила йому Наара Ахуззама, i Хефера, i Теменi, i Ахаштарi, оце сини Нааринi. 6

А сини Хел’инi: Церет, i Цохар, i Етнан. А Коц породив Анува, i Гаццовеву, i роди Ахархела, 7, 8

сина Гарумового. А Ябец був поважаний бiльше вiд своїх братiв, i мати його назвала йому iм’я 9

Ябец, говорячи: Я породила його в болiстi. кликнув Ябец до Бога Iзраїлевого, говорячи: Коли б Ти, 10

благословляючи, поблагословив мене, i побiльшив границю мою, i рука Твоя була зо мною, i зробив
охорону вiд лиха, щоб не засмучувати мене! I Бог послав, чого вiн просив. А Келув, брат Шухи, 11

породив Мехiра, вiн батько Ештона. А Ештон породив Бет-Рафу, i Пасеаха, i Техiнну, батька мiста 12

Нахаша. Це люди Рехи. А сини Кеназа: Отнiїл та Серая. А сини Отнiїловi: Хатат. А Меонотай 13, 14

породив Офру, а Серая породив Яава, батька Ремiсничої Долини, бо вони були ремiсники. А сини 15

Калева, Єфуннеєвого сина: Iру, Ела та Наам. А Елин син Кеназ. А сини Єгаллел’їловi: Зiф i Зiфа, 16

Тiр’я й Асар’їл. А сини Езри: Єтер, i Меред, i Ефер, i Ялон. А оце сини Бiт’ї, фараонової дочки, 17

що взяв Меред; i вона зачала й породила Мiр’яма, i Шаммая, i Їшбаха, батька Ештемої. А жiнка 18

його юдеянка породила Єреда, батька Гедору, i Хевера, батька Сохо, i Єкутiїла, батька Заноаха.
А сини жiнки Годiйї, сестри Нахама, батька гарм’янина Кеїли та маахатянина Ештемоа, а сини 19, 20

Симеоновi: Амнон, i Рiнна, Бен-Ханан, i Тiлон. А сини Їш’ї: Зохет та Бен-Зохет. Сини Шели, 21

Юдиного сина: Ер, батько Лехи, i Лада, батько Марешi, i роди дому робiтникiв вiссону, з дому
Ашбеа. I Йокiн, i люди Козеви, i Йоаш, i Сараф, що володiли Моавом, i Яшувi-Лехем. Та це 22

справи стародавнi. Вони були ганчарi, i замешкували садки та городи; вони жили там у царя для 23

його роботи. Сини Симеоновi: Немуїл, i Ямiм, Ярiв, Зерах, Саул, його син Шаллум, його син 24, 25

Мiвсам, його син Мiшма. А сини Мiшми: Хаммуїл син його, його син Заккур, його син Шiм’ї. А в 26, 27

Шiм’ї було шiстнадцять синiв та шiсть дочок, а брати його не мали багатьох синiв, i не помножили
ввесь свiй рiд так, як сини Юдинi. I осiлися вони в Беер-Шевi, i в Моладi, i в Хацар-Шуалi, i в 28, 29

Бiлзi, i в Ецемi, i в Толадi, i в Бетуїлi, i в Хормi, i в Цiклагу, i в Бет-Маркавотi, i в Хацар-Сусiмi, 30, 31

i в Бет-Бiр’i, i в Шаараїмi, оце їхнi мiста аж до зацарювання Давидового. А їхнi осади: Етам, i 32

Аїн, Рiммон, i Тохен, i Ашан, п’ятеро мiст. А всi їхнi осади, що навколо тих мiст, аж до Баалу; це 33

мiсця їх оселення та родоводи їх про них. А Мешовав, i Ямлех, i Йоша, син Амацiї, i Йоїл, i Єгу, 34, 35

син Йошiв’ї, сина Сераї, сина Асiїлового, i Елйоенай, i Якова, i Шохая, i Асая, i Адiїл, i Єсiмiїл, i 36

Беная, i Зiза, син Шiф’i, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шiмрi, сина Шемаї. Це тi, що входять в 37, 38

iмена князiв у свої роди, а дiм своїх батькiв сильно розмножили. I пiшли вони до Мево-Гедору, аж 39

до схiднього боку долини, щоб пошукати пасовиська для своїх отар. I знайшли вони пасовисько 40

сите та добре, а той край був просторий, i тихий та спокiйний, бо вiд Хама походили тi, що сидiли
там колись. I пiшли цi, записанi iменами за днiв Єзекiї, царя Юдиного, i розбили їхнi намети там, i 41

побили меiнiтiв, що були знайденi там, що їх учинили закляттям аж до цього дня, й осiлися замiсть
них, бо там пасовисько для їхньої дрiбної худоби. А з них, з Симеонових синiв, пiшли на гору Сеїр 42

п’ять сотень чоловiка, а Пелатiя, i Неарiя, i Рефая, i Уззiїл, сини Їш’ї, були на чолi їх. I вони побили 43

останок урятованих Амалика, й осiлися там аж до цього дня.
А сини Рувима, Iзраїлевого первородженого, бо вiн первороджений, та за збезчещення ним ло- 5

жа свого батька перворiдство було дане синам Йосипа, сина Iзраїлевого, та вони не могли приписа-
тися до перворiдства. Бо Юда став найсильнiшим серед братiв своїх, i князем, сильнiшим вiд ньо- 2

го, а перворiдство дiсталося Йосиповi. Сини Рувима, Iзраїлевого первородженого: Ханох i Паллу, 3

Хецрон i Кармi. Йоїловi сини: Шемая син його, його син Гог, син його Шiм’ї, син його Мiха, син 4, 5

його Реая, син його Баал, син його Беера, якого вигнав Тiллегат-Пiлнеесер, цар асирiйський. Вiн 6

був начальником Рувимiвцiв. А брати його, за його родами, у приписуваннi за потомством їх, були: 7

голова Єiїл, i Захарiй, i Бела, син Азаза, сина Шеми, Йоїлового сина, вiн сидiв в Ароерi й аж по 8

Нево та Баал-Меон. А на схiд вiн сидiв аж до виходу на пустиню вiд рiчки Ефрат, бо їхнi череди в 9

гiлеадському краї стали численнi. А за Саулових днiв вони провадили вiйну з агарянами, i тi впали 10

в їхнi руки, а вони сидiли в їхнiх наметах на всiм просторi на схiд вiд Гiлеаду. А Гадовi сини сидiли 11

навпроти них у башанському краї аж до Салхи. Йоїл голова, а Шафам другий, i Янай, i Шафат у 12

Башанi. А їхнi браття за домами своїх батькiв: Михаїл, i Мешуллам, i Шева, i Йорай, i Якан, i Зiя, 13

i Евер, семеро. Оце сини Авiхаїла, сина Хурi, сина Яроаха, сина Гiлеада, сина Михаїла, сина Єшi- 14
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шая, сина Єхдо, сина Буза. Ахi, син Авдiїла, сина Гунiєвого, голови дому батькiв їх. I сидiли вони15, 16

в Гiлеадi, в Башанi та в залежних вiд нього мiстах, та в усiх пасовиськах Шарону, на мiсцях виходу
їх. Усi вони були переписанi в днях Йотама, Юдиного царя, та в днях Єровоама, царя Iзраїлевого.17

Синiв Рувима, i гадян, i половини Манасiїного племени, людей вiйськових, що носять щита й меча18

та натягують лука, та випрактикуваних у вiйнi було сорок i чотири тисячi i сiм сотень i шiстдесят, що
виходили з вiйськом. I провадили вони вiйну з агарянами, i з Iтуром, i з Нафiшем, i з Нодавом. I19, 20

дана була їм помiч на них, i вiдданi були в їхню руку тi агаряни та всi, що з ними, бо вони кликали до
Бога в бою, i Вiн був ублаганий, бо вони надiялися на Нього. I вони зайняли їхнi череди: їхнiх вер-21

блюдiв п’ятдесят тисяч, i дрiбної худоби двiстi й п’ятдесят тисяч, i ослiв двi тисячi, а людських душ
сто тисяч. Бо трупiв попадало багато, бо вiд Бога була ця вiйна. I сидiли вони на своєму мiсцi аж22

до неволi. А сини половини Манасiїного племени сидiли в краю вiд Башану аж до Баал-Хермону23

й Сенiру та гори Гермону. Вони розмножилися. А оце голови домiв їхнiх батькiв: i Ефер, i Їш’ї, i24

Елiїл, i Азрiїл, i Їрмея, i Годавiя, i Яхдiїл, мужi вiдважнi, мужi славнi, голови домiв їхнiх батькiв.
Та спроневiрилися вони Боговi своїх батькiв, i блудили за богами народiв Краю, яких Бог вигубив25

перед ними. I Бог Iзраїлiв збудив духа Пула, царя асирiйського, i духа Тiлленат-Пiл’несера, царя26

асирiйського, i вiн виселив їх, Рувимiвцiв i Гадiвцiв та половину Манасiїного племени, i запровадив
їх у Халах, i Хавор, i Хару, та до рiчки Гозан, i вони там аж до цього дня.

Левiєвi сини: Гершон, Кегат i Мерарi. А сини Кегатовi: Амрам, Їцхар, Хеврон, i Уззiїл. А сини6, 2, 3

Амрамовi: Аарон, i Мойсей, i Мiрiям. А сини Аароновi: Надав i Авiгу, Елеазар i Iтамар. Елеазар4

породив Пiнхаса, Пiнхас породив Авiшую, а Авiшуя породив Буккi, а Буккi породив Уззi. А Уззi5, 6

породив Зерахiю, а Зерахiя породив Мерайота. Мерайот породив Амарiю, а Амарiя породив Ахi-7

тува. А Ахiтув породив Садока, а Садок породив Ахiмааца. А Ахiмаац породив Азарiю, а Азарiя8, 9

породив Йоханана. А Йоханан породив Азарiю, це той, що був священиком у Господньому домi,10

якого вибудував Соломон в Єрусалимi. I Азарiя породив Амарiю, а Амарiя породив Ахiтува. А11, 12

Ахiтув породив Садока, а Садок породив Шаллума. А Шаллум породив Хiлкiйю, а Хiлкiйя поро-13

див Азарiю. А Азарiя породив Сераю, а Серая породив Єгоцадака. А Єгоцадак пiшов до неволi,14, 15

коли Господь вивiв Юду та Єрусалим через Навуходоносора. Сини Левiєвi: Гершом, Кегат та Ме-16

рарi. А оце ймення Гершомових синiв: Лiвнi та Шiм’ї. А сини Кегатовi: Амрам, i Їцхар, i Хеврон, i17, 18

Уззiїл. Сини Мерарiєвi: Махлi та Мушi. А оце Левiєвi роди за їхнiми батьками: у Гершома: Лiвнi19, 20

його син, син його Яхат, його син Зiмма, його син Йоах, його син Iддо, його син Зерах, його син21

Єатрай. Сини Кегатовi: Аммiнадав син його, його син Корах, син його Ассiр, син його Елкана,22, 23

син його Ев’ясаф, син його Ассiр, син його Тахат, син його Урiїл, син його Уззiйя та Саул син його.24

А сини Елкани: Амасай та Ахiмот. Елкана його син, Цофай син його, i Нахат син його, Елiяв син25, 26, 27

його, Єрохам син його, Елкана син його. А Самуїловi сини: первороджений Йоїл, а другий Авiйя.28

Сини Мерарiєвi: Махлi, його син Лiвнi, його син Шiм’ї, його син Узза, син його Шiм’а, син його29, 30

Хаггiйя, син його Асая. А оце тi, яких Давид поставив для спiвання в Господньому домi, вiд ча-31

су миру ковчега. I вони служили перед скинiєю, скинiєю заповiту, пiснею, аж поки Соломон не32

збудував Господнього дому в Єрусалимi. I вони ставали, за уставом своїм, на свою службу. А оце33

тi, що стояли, та їхнi сини: спiвак Геман, син Йоїла, сина Самуїла, сина Елкани, сина Єрохама,34

сина Елiїла, сина Тоаха, сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая, сина Елкани, сина35, 36

Йоїла, сина Азарiї, сина Цефанiї, сина Тахата, сина Ассiра, сина Ев’ясафа, сина Кораха, сина37, 38

Їцхара, сина Кегата, сина Левi, сина Iзраїля. А брат його Асаф, що стояв на правицi його: Асаф39

був сином Берехiї, сина Шiм’ї, сина Михаїла, сина Баасеї, сина Малкiйї, сина Етнi, сина Зера-40, 41

ха, сина Адаї, сина Етана, сина Зiммi, сина Шiм’ї, сина Йахата, сина Гершома, сина Левi. А42, 43, 44

сини Мерарi, брати їхнi на лiвицi: Етам, син Кiшi, сина Авдi, сина Маллуха, сина Хашав’ї, сина45

Амацiї, сина Хiлкiйї, сина Амцi, сина Банi, сина Шамерi сина Махтi, сина Мушi, сина Мерарi,46, 47

сина Левi. А брати їх Левити данi на всяку роботу скинiї Божого дому. А Аарон та сини його48, 49

палили на жертiвнику цiлопалення та на кадильному жертiвнику, i були на всяку роботу Святого
Святих, та на очищення Iзраїля, згiдно зо всiм тим, що наказав був Мойсей, раб Божий. А оце50

Аароновi сини: Елеазар син його, його син Пiнхас, його син Авiшуя, його син Буккi, його син Уз-51

зi, його син Зерахiя, його син Мерайот, його син Амарiя, його син Ахiтув, його син Садок, його52, 53
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син Ахiмаац. А оце мiсце їхнього сидiння за їхнiми осадами, в їхнiх границях, синам Аароновим, з 54

роду Кегатiвцiв, бо для них був такий жеребок. I дали їм Хеврон в Юдиному краї, та пасовиська 55

його навколо нього. А мiське поле та осади його дали Калеву, синовi Ефунне. А Аароновим си- 56, 57

нам дали мiста сховища: Хеврон, i Лiвну та її пасовиська, i Яттiр, i Ештемоа та пасовиська його,
i Хiлен та пасовиська його, Девiр та пасовиська його, i Ашон та пасовиська його, i Бет-Шемеш 58, 59

та пасовиська його. А з племени Венiяминового: Геву та пасовиська її, i Алемет та пасовиська 60

його, i Анатот та пасовиська його, усiх їхнiх мiст в їхнiх родах тринадцять мiст. А Кегатовим си- 61

нам, позосталим iз роду племени, дано з половини племени, племени Манасiїного, жеребком десять
мiст. А Гершомовим синам, за їхнiми родами, з племени Iссахарового, i з племени Асирового, i з 62

племени Нефталимового, i з племени Манасiїного в Башанi дано тринадцять мiст. Синам Мера- 63

рiєвим за родами їх iз племени Рувимового, i з племени Гадового, i з племени Завулонового дано за
жеребком дванадцять мiст. I дали Iзраїлевi сини Левитам тi мiста та їхнi пасовиська. Вони дали 64, 65

жеребком iз племени Юдиних синiв, i з племени Симеонових синiв, i з племени Венiяминових синiв
тi мiста, що їх вони назвали iменами. А щодо тих, що з родiв Кегатових синiв, то мiста границь їх 66

були вiд Єфремового племени. I дали їм мiста сховища: Сихем та пасовиська його, в Єфремових 67

горах, i Гезер та пасовиська його, i Йокмеам та пасовиська його, i Бет-Хорон та пасовиська його, 68

i Айялон та пасовиська його, i Гат-Рiммон та пасовиська його. А з половини Манасiїного племе- 69, 70

ни: Анер та пасовиська його, i Бiл’ам та пасовиська його, за родами позосталих Кегатових синiв.
Гершомовим синам iз роду половини Манасiїного племени: Голан у Башанi та пасовиська його, i 71

Аштарот та пасовиська його. А з Iссахарового племени: Кедеш та пасовиська його, i Доврат та 72

пасовиська його, i Рамот та пасовиська його, i Анем та пасовиська його. А з Асирового племени: 73, 74

Машал та пасовиська його, i Авдон та пасовиська його, i Хукок та пасовиська його, i Рехов та 75

пасовиська його. А з племени Нефталимового: Кедеш у Галiлi та пасовиська його, i Хаммон та 76

пасовиська його, i Кiр’ятаїм та пасовиська його. А позосталим Мерарiєвим синам iз Завулоново- 77

го племени: Рiммон та пасовиська його, Фавор та пасовиська його. А з другого боку Йордану при 78

Єрихонi, на схiд вiд Йордану, з Рувимового племени: Бецер на пустинi та пасовиська його, i Ягца та
пасовиська її, i Кедемот та пасовиська його, i Мефаат та пасовиська його. А з Гадового племени: 79, 80

Рамот у Гiлеадi та пасовиська його, i Маханаїм та пасовиська його, i Хешбон та пасовиська його, 81

i Яазiр та пасовиська його.
А Iссахаровi сини: Тола, i Пуа, Яшув i Шiмрон, четверо. А Толинi сини: Уззi, i Рефая, i Єрiїл, 7, 2

i Яхмай, i Ївсам, i Самуїл, голови їхнiх батькiвських домiв Толи, хоробрi вояки своїх родiв. Число
їх за Давидових днiв двадцять i двi тисячi i шiсть сотень. А сини Уззi: Їзрахiя. А сини Їзрахiї: Ми- 3

хаїл, i Овадiя, i Йоїл, Їшшiйя, п’ятеро, вони всi голови. А в них, за їхнiми нащадками, за домом 4

їхнiх батькiв, були бойовi вiйськовi ватаги, тридцять i шiсть тисяч, бо вони мали багато жiнок та
синiв. А їхнiх братiв по всiх Iссахарових родах, хоробрих воякiв, було вiсiмдесят i сiм тисяч, усi 5

вони переписанi. Венiямин: Бела, i Бекер, i Єдiяїл, троє. А сини Белинi: Ецбон, i Уззi, i Уззiїл, i 6, 7

Єрiмот, i Iрi, п’ятеро голiв батькiвських домiв, хоробрi вояки. А в родоводах їх двадцять i двi тисячi
тридцять i чотири. А сини Бехеровi: Земiра, i Йоаш, i Елiезер, i Елйоенай, i Омрi, i Єремот, i Авiйя, 8

i Анатот, i Алемет, усе це Бехеровi сини. А в родоводах їх, за їхнiми нащадками, головами дому 9

їхнiх батькiв, хоробрих воякiв, двадцять тисяч i двiстi. А сини Єдiяїловi: Бiлган. А сини Бiлгановi: 10

Єуш, i Венiямин, i Егуд, i Кенаана, i Зетан, i Таршiш, i Ахiшахар. Усiх цих Едiяїлових синiв, за 11

головами дому батькiв, хоробрих воякiв, було сiмнадцять тисяч i двiстi, що виходили з вiйськовим
вiддiлом на вiйну. I Шуппiм, i Хуппiм, сини Iра, Хушiм син Ахера. Сини Нефталимовi: Яхцiїл, i 12, 13

Гунi, i Єцер, i Шаллум, сини Бiлги. Сини Манасiїнi: Асрiїл, якого породила його наложниця ара- 14

мiтка; вона породила й Махiра, Гiлеадового батька. А Махiр узяв жiнку для Хуппiма та Шуппiма, 15

а iм’я його сестрi Мааха, а iм’я другому Целофхад. А в Целофхада були тiльки дочки. I породила 16

Мааха, Махiрова жiнка, сина, i назвала iм’я йому Переш, а iм’я братовi його Шареш. А його сини
Улам i Рекем. А Уламовi сини: Бедан. Оце сини Гiлеада, сина Махiра, сина Манасiїного. А сестра 17, 18

його Молехет породила Iшгода, i Авiезера, i Махлу. А сини Шемiди були: Ахiян, i Шехем, i Лiкхi, i 19

Анiям. А сини Єфремовi: Шутелах, i Веред, син його, i син його Тахат, i син його Ел’ада, i син його 20

Тахат, i син його Завад, i син його Шутелах, i Езер, i Ел’ад. I повбивали їх люди Гату, народженi 21

в Краю, бо вони зiйшли були забрати їхнi череди. I був у жалобi їх батько Єфрем численнi днi, 22
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а брати його приходили розважати його. I ввiйшов вiн до жiнки своєї, i зачала вона, i породила23

сина, а вiн назвав iм’я йому: Берiя, бо зло було в домi його. А дочка його Шеера. I вона збудувала24

Бет-Хорон долiшнiй i горiшнiй та Уззен-Шееру. I син його Рефах, i Решеф, i син його Телах, i син25

його Тахан, син його Ладан, син його Аммiгуд, син його Елiшама, син його Нон, син його Iсус. А26, 27, 28

їхня посiлiсть та мiсця їхнього оселення Бет-Ел та належнi йому мiста, а на схiд Нааран, а на захiд
Гезер та належнi йому мiста, i Сихем та належнi йому мiста, аж до Айї та належних йому мiст. А на29

руки Манасiїних синiв: Бет-Шеан та належнi йому мiста, Танах та належнi йому мiста, Мегiддо та
належнi йому мiста, Дор та належнi йому мiста, у них сидiли сини Йосипа, Iзраїлевого сина. Сини30

Асировi: Їмна, i Їшва, i Їшвi, i Берiя, та сестра їх Серах. А сини Берiїнi: Хевер i Малкiїл, вiн ба-31

тько Бiрзаiта. А Хевер породив Яфлета, i Шомера, i Хотама, i сестру їх Шую. А сини Яфлетовi:32, 33

Пасах, i Бiмхал, i Ашват, оце сини Яфлетовi. А сини Шемеровi: Ахi i Рогагга, Яхебба та Арам.34

А сини Гелема, його брата: Цофах, i Їмна, i Шелеш, i Амал. Сини Цофаховi: Суах, i Харнефер, i35, 36

Шуал, i Берi, i Їмра, Бецер, i Год, i Шамма, i Шiлша, i Їтран, i Беера. А сини Єтеровi: Єфунне, i37, 38

Пiспа, i Ара. А сини Улли: Арах, i Ханнiїл, i Рiцiя. Усе це Асировi сини, голови батькiвських до-39, 40

мiв, вибранi лицарi вояки, голови начальникiв. А в родовiдних книгах вiйськових записано, число
їхнiх людей було двадцять i шiсть тисяч.

А Венiямин породив первородженого свого Белу, другого Ашбелу, i третього Ахраха, четвер-8, 2

того Наху, i п’ятого Рафу. А в Бели були сини: Аддар, i Гера, i Авiгуд, i Авiшуя, i Нааман, i Ахоах,3, 4

i Гера, i Шефуфан, i Хурам. А оце сини Ехудовi, вони були голови дому батькiв, мешканцiв Геви,5, 6

та переселено їх до Манахату: i Нааман, i Ахiйя, i Гера, вiн їх переселив, i породив Уззу та Ахi-7

худа. А Шахараїм породив дiтей на моавському полi по тому, як вiн вiдiслав своїх жiнок Хушiм та8

Баару. I породив вiн вiд Ходеш, своєї жiнки: Йовава, i Цiвiю, i Мешу, i Малкам, i Єуц, i Сохiю, i9, 10

Мiрму, це сини його, голови батькiвських домiв. А вiд Хушiм вiн породив Авiтува та Елпаала. А11, 12

сини Елпааловi: Евер, i Мiш’ам, i Шемер, вiн збудував Оно й Лод та належнi йому мiста. А Берiя13

та Шема вони голови дому батькiв, мешканцiв Айялону; вони вигнали мешканцiв Гату. А Ахйо,14

Шашак i Єремот, i Зевадiя, i Арад, i Адер, i Михаїл, i Їшпа, i Йоха сини Берiї. А Зевадiя, i Ме-15, 16, 17

шуллам, i Хiзкi, i Хевер, i Їшмерай, i Їзлiя, i Йовав, сини Елпааловi. А Яким, i Зiхрi, i Завдi, i18, 19, 20

Елiенай, i Цiллетай, i Елiїл, i Адая, i Берая, i Шiмрат, сини Шiмеiєвi. А Їшпан, i Евер, i Елiїл, i21, 22, 23

Авдон, i Зiхрi, i Ханан, i Хананiя, i Елам, i Антотiйя, i Їфдея, i Пенуїл, сини Шашаковi. А Шам-24, 25, 26

шерай, i Шехарiя, i Аталiя, i Яарешiя, i Елiйя, i Зiхрi, сини Єрохамовi. Оце голови дому батькiв27, 28

за їхнiми нащадками, голови, що вони сидiли в Єрусалимi. А в Гiв’онi сидiли: батько Гiв’ону, а iм’я29

його жiнцi Мааха, i первороджений син його Авдон, i Цур, i Кiш, i Баал, i Надав, i Гедор, i Ах-30, 31

йо, i Зехер. А Мiклот породив Шiм’у. I вони теж сидiли в Єрусалимi, при братах своїх, зо своїми32

братами. А Нер породив Кiша. А Кiш породив Саула, а Саул породив Йонатана, i Малкi-Шуя, i33

Авiнадава, i Ешбаала. А син Йонатанiв Мерiв-Баал, а Мерiв-Баал породив Мiху. А сини Мiхи:34, 35

Пiтон, i Мелех, i Тареа, i Ахаз. А Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, i Азмавета,36

i Зiмрi: а Зiмрi породив Моцу. А Моца породив Бiн’ю, його син Рафа, його син Ел’аса, його син37

Ацел. А в Ацела було шестеро синiв, а оце їхнi iмена: Азрiкам, Бохеру, i Iзмаїл, i Шеар’я, i Овадiя,38

i Ханан, усi вони сини Ацеловi. А сини Ешека, брата його: первороджений його Улам, другий Єуш,39

третiй Елiфелет. А Уламовi сини були мужi хоробрi вояки, що натягували лука й що мали багато40

синiв та онукiв, сотню й п’ятдесят. Усi вони з Венiяминових синiв.
А ввесь Iзраїль був переписаний, й ось вони були записанi в книзi Iзраїлевих царiв. А Юда був9

переселений до Вавилону за своє спроневiрення. А першi мешканцi, що сидiли в своїй посiлостi,2

по своїх мiстах, були: Iзраїль, священики, Левити та слуги храму. А в Єрусалимi сидiли з Юдиних3

синiв, i з Венiяминових синiв, i з синiв Єфремових та Манасiїних: Утай, син Аммiгуда, сина Омрi,4

сина Iмрi, сина Банi, з синiв Переца, Юдиного сина. А з шiлонян: первороджений Асая та сини5

його. А з синiв Зерахових: Єуїл, та брати їх, шiсть сотень i дев’ятдесят. А з синiв Венiяминових:6, 7

Саллу, син Мешуллама, сина Годавiї, сина Сенуї, i Ївнея, син Єрохамiв; i Ела, син Уззi, сина Мi-8

хрi, i Мешуллам, син Шефатiї, сина Реуїла, сина Ївнiйї, i брати їхнi за їхнiми нащадками, дев’ять9

сотень i п’ятдесят i шiсть. Усi цi мужi голови батькiв, дому батькiв своїх. А iз священикiв: Єдая, i10

Єгоярiв, i Яхiн. А Азарiя, син Хiлкiйї, сина Мешуллама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахi-11
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тава, управитель Божого дому; i Адая, син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкiйї; i Масай, син 12

Адiїла, сина Яхзери, сина Мешуллама, сина Мешiллемiта, сина Iммера; i брати їх, голови дому 13

своїх батькiв тисяча й сiм сотень i шiстдесят, дуже добрi мужi на працю в дiлi Божого дому. А з 14

Левитiв: Шемая, син Хассува, сина Азрiкама, сина Хашав’ї, з синiв Мерарi; i Бакбаккар, Хереш, 15

i Балал, i Маттанiя, син Мiхи, сина Зiхрi, сина Асафа; i Авадiя, син Шемаї, сина Галала, сина 16

Єдутуна; i Берехiя, син Аси, сина Елкани, що сидiв в осадах нетоф’ян. А придвернi: Шаллум, i 17

Аккув, i Талмон, i Ахiман, i брати їхнi; Шаллум був голова. I аж дотепер вони в царськiй брамi на 18

схiд, вони придвернi таборiв Левiєвих синiв. А Шаллум, син Коре, сина Ев’ясафа, сина Кораха, 19

i брати його з дому його батька, корахiвцi, на працi служби, стерегли пороги скинiї, а їхнi батьки
були над Господнiм табором, стерегли вхiд. I Пiнхас, син Елеазарiв, був над ними колись зверхни- 20

ком, i Господь був iз ним. Захарiй, син Мешелемiї, був придверний при входi скинiї заповiту. Усiх 21, 22

їх, вибраних на придверних при порогах, було двiстi й дванадцять. Вони переписанi по своїх оса-
дах. Їх поставив Давид та прозорливець Самуїл за їх вiрнiсть. I вони та їхнi сини були при брамах 23

Господнього дому, дому скинiї, за вартами. На чотири боки були придвернi: на схiд, на захiд, на 24

пiвнiч, на пiвдень. А брати їхнi були по селах, мусiли приходити на сiм день, вiд часу до часу, щоб 25

бути з ними на службi, бо в службi були чотири першi придвернi, вони Левити; вони ж доглядали 26

помешкань та скарбiв Божого дому. I вони всю нiч перебували навколо Божого дому, бо на них 27

був обов’язок варти, i вона щоранку вiдмикали дверi. I з них були дехто коло службового посуду, 28

бо за числом його приносили, i за числом його виносили. I з них дехто були призначенi до посуду 29

та до всяких святих речей: i над пшеничною мукою, i над вином, i над оливою, i над ладаном, i над
пахощами. А з священичих синiв були тi, що мiшали запашне на кадило. А Маттiтiя з Левитiв, 30, 31

вiн первороджений корахiвця Шаллума, був у службi над справою сковорiд. А з синiв кегатiвцiв, 32

з їхнiх братiв, були над хлiбом показним, щоб приготовляти щосуботи. А оце спiваки, голови ба- 33

тькiвських домiв Левитiв, по кiмнатах, були вiльнi вiд iншої працi, бо вдень та вночi були вони при
своїй роботi. Оце голови батькiвських домiв Левитiв за їхнiми нащадками, голови, що сидiли в 34

Єрусалимi. А в Гiв’онi сидiли: батько Гiв’ону Єiїл, а iм’я його жiнцi Мааха, i первороджений син 35, 36

його Авдон, i Цур, i Кiш, i Баал, i Нер, i Надав, i Гедор, i Ахйо, i Захарiй, i Мiклот. А Мiклот поро- 37, 38

див Шiм’ама. I вони теж сидiли в Єрусалимi при братах своїх, зо своїми братами. А Нер породив 39

Кiша, а Кiш породив Саула, а Саул породив Йонатана, i Малкi-Шую, i Авiнадава, i Ешбаала. А 40

син Йонатанiв Мерiв-Баал, а Мерiв-Баал породив Мiху. А сини Мiхи: Пiтон, i Мелех, i Тахрея. 41

А Ахаз породив Яру, а Яра породив Алмета, i Азмавета, i Зiмрi. А Зiмрi породив Моцу. А Моца 42, 43

породив Бiн’ю, його син Рефая, його син Ел’аса, його син Ацел. А в Ацела було шестеро синiв, а 44

оце їхнi iмена: Азрiкам, Бохеру, i Iзмаїл, i Шеар’я, i Овадiя, i Ханан, оце сини Ацеловi.
А филистимляни воювали з Iзраїлем. I побiгли Iзраїлевi мужi перед филистимлянами, i падали 10

трупами на горi Гiлбоа. I гналися филистимляни за Саулом та за його синами. I повбивали фили- 2

стимляни Йонатана, i Авiнадава, i Малкi-Шуя, Саулових синiв... I став бiй тяжкий для Саула, i 3

лучники кинулися на нього, i вiн злякався тих лучникiв. I сказав Саул до свого зброєношi: Витя- 4

гни меча свого, i пробий мене ним, щоб не прийшли цi необрiзанi, i не знущалися надо мною! Та не
хотiв зброєноша, бо дуже боявся. Тодi взяв Саул меча та й упав на нього... I побачив зброєноша, 5

що помер Саул, i впав i вiн на меча, та й помер... I помер Саул i троє синiв його, та ввесь його дiм 6

померли разом. I побачили всi iзраїльтяни, що мешкали в долинi, що всi втiкають, та що помер 7

Саул та сини його, то покидали свої мiста й повтiкали, а филистимляни поприходили, й осiлися в
них... I сталося другого дня, i прийшли филистимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула 8

та синiв його, що лежали на горi Гiлбоа. I вони пообдирали його, i понесли голову його та зброю 9

його, i послали в филистимськi краї навколо, щоб сповiстити в домах своїх божкiв та народовi. I 10

вони поклали зброю його в домi свого бога, а голову його прибили в домi Дагона. I почув увесь 11

гiлеадський Явеш про все, що филистимляни зробили Сауловi, i встали всi хоробрi, i понесли Са- 12

улове тiло та тiла синiв його, i принесли до Явешу, та й поховали їхнi костi пiд дубом в Явешi, i
постили сiм день. I помер Саул за своє беззаконня, що вiн ним спроневiрився проти Господа через 13

Господнє слово, якого не тримався, а також через те, що питався вiщого духа, щоб вивiдати, а не 14

вивiдував вiд Господа. I Вiн убив його, а царство його передав Давидовi, Єссеєвому синовi.
I зiбрався ввесь Iзраїль до Давида в Хеврон, говорячи: Оце ми кiсть твоя та тiло твоє! I дав- 11, 2
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нiш, коли Саул був царем, ти водив та приводив Iзраїля на вiйну. I сказав Господь, Бог твiй, тобi:
Ти будеш пасти народа Мого, Iзраїля, i ти будеш князем над народом Моїм, Iзраїлем. I прийшли3

всi Iзраїлевi старшi в Хеврон, а Давид склав iз ними умову в Хевронi перед Господнiм лицем. I по-
мазали вони Давида царем над Iзраїлем, за Господнiм словом через Самуїла. I пiшов Давид та4

ввесь Iзраїль до Єрусалиму, вiн Євус, i там були євусеяни, мешканцi того краю. I сказали ме-5

шканцi Євусу до Давида: Ти не ввiйдеш сюди! Та здобув Давид твердиню Сiон, вiн Мiсто Давида.
I сказав Давид: Кожен, хто найперше поб’є євусеянина, той стане за голову та за зверхника. I ввi-6

йшов найперше Йоав, син Церуїн, i став за голову. I осiвся Давид у твердинi, тому назвав iм’я їй:7

Давидове Мiсто. I вiн збудував мiсто навколо, вiд Мiлло й аж навколо, а Йоав вiдновив решту8

мiста. I Давид ставав усе бiльшим, а Господь Саваот був iз ним. А оце голови Давидових лица-9, 10

рiв, що хоробро трудилися з ним у його царствi, з усiм Iзраїлем, щоб настановити його царем, за
Господнiм словом, над Iзраїлем. А оце число Давидових лицарiв: Яшов’ам, син Гахмонi, голова11

тридцяти, вiн махнув своїм списом i побив за один раз три сотнi! А за ним Елеазар, син Додо,12

ахох’янин, вiн один iз трьох лицарiв. Вiн був iз Давидом у Пас-Дамiмi, а филистимляни зiбралися13

там на бiй. I була там дiлянка поля, повна ячменю, а народ утiкав перед филистимлянами. Та вони14

стали посеред дiлянки, i врятували її та й побили филистимлян. I Господь подав велику перемогу!
I зiйшли троє з тих тридцяти на передi на скелю до Давида, до печери Адуллам. А филистимський15

табiр таборував у долинi Рефаїм. Давид же був тодi в твердинi, а филистимська залога була тодi16

в Вiфлеємi. I спрагнув Давид та й сказав: Хто напоїть мене водою з вiфлеємської криницi, що в17

брамi? I продерлися цi троє до филистимського табору, i зачерпнули води з вiфлеємської криницi,18

що в брамi. I вони винесли й принесли до Давида, та Давид не схотiв її пити, i вилив її для Господа,
та й сказав: Борони мене, Боже мiй, чинити таке! Чи я буду пити кров цих мужiв, що ходили, нара-19

жаючи життя своє? Бо життям своїм вони принесли її! I не хотiв вiн пити її. Оце зробили троє цих
лицарiв. А Авшай, Йоавiв брат, вiн голова тих трьох. I вiн махнув своїм списом i побив три сотнi!20

I вiн мав найславнiше iм’я серед трьох. З тих трьох серед двох вiн був найшановнiший, i став їм за21

провiдника. А до тих трьох не досяг. Беная, син Єгоядин, син хороброго мужа, великий у дiлах, з22

Кавцеїлу, вiн побив двох синiв Арiїла моавського. I вiн зiйшов i забив лева в серединi ями снiжного
дня. I вiн побив одного єгиптянина, мужа поставного, на п’ять лiктiв, а в руцi єгиптянина був спис,23

як ткацький вал. I зiйшов вiн до нього з києм, i вирвав списа з руки того єгиптянина, та й його забив
його списом. Оце зробив Беная, син Єгоядин, i його iм’я було серед тих трьох хоробрих. З тих24, 25

тридцяти вiн був найповажнiший, а до тих трьох не досяг. I Давид призначив його до своєї прибiчної
сторожi. А хоробрi мужi були цi: Асаїл, Йоавiв брат, Елханан, син Додо, iз Вiфлеєму, гарор’янин26, 27

Шаммот, пелонянин Хелес, Iра, син Iккешiв, текоянин, антотянин Авiезер, хушатянин Сiббехай,28, 29

ахох’янин Iлай, нетофатянин Магарай, Хелед, син Баанин, нетофатянин, Iтай, син Рiваїв, з Гiв’ї30, 31

Венiяминової, пiр’атонянин Беная, Хурай з Нахале-Гаашу, арв’янин Авiїл, бахарум’янин Азма-32, 33

вет, шаалвонянин Ел’яхба, сини гiзонянина Гашема, Йонатан, син Шаге, гарар’янин, Ахiйям, син34, 35

Сахарiв, гарар’янин, Елiфал, син Урiв, мехар’янин Хефер, пелонянин Ахiйя, кармелянин Хiцро,36, 37

Наарай, син Езлаїв, Йоїл, брат Натанiв, Мiвхар, син Гагрi, аммонiтянин Целек, беротянин На-38, 39

храй, зброєноша Йоава, Церуїного сина, їтрянин Iра, їтрянин Гарев, хiттеянин Урiйя, Завад, син40, 41

Ахлая, Адiна, син Шiзин, Рувимiвець, голова Рувимiвцiв i над тридцятьма, Ханан, син Маахин, i42, 43

мiтнянин Йосафат, аштерянин Уззiйя, Шама, i Еуїл, сини ароерянина Хотама, Єдiаїл, син Шiмрi,44, 45

i Йоха, його брат, тiцянин, махав’янин Елiїл, i Єрiвай, i Йошав’я, сини Ел’наамовi, i моавiтянин46

Їтма, Етiїл, i Овед, i Яасiїл iз Цови.47

А це тi, що поприходили до Давида в Цiклаг, коли вiн ще ховався перед Саулом, сином Кiшевим,12
i вони були серед лицарiв, що допомагали в вiйнi, що були озброєнi луком, що кидали правицею та2

лiвицею камiння та стрiли з лука, з Саулових братiв, вiд Венiямина: голова Ахiезер та Йоаш, сини3

гiв’янина Шемаї, i Єзiїл та Пелет, Азмаветовi сини, i Бераха, i аннетотянин Єгу, i гiв’онянин Їшмая,4

лицар серед тридцятьох та старший над тридцятьма, i Їрмея, i Яхазiїл, i Йоханан, i гедерянин Йо-
завад, Ел’узай, i Єрiмот, i Беал’я, i Шемарiя, i гарiф’янин Шефатiя, Елкана, i Їшшiйя, i Азареїл, i5, 6

Йоезер, i Яхов’ам, хорх’яни, i Йоїла та Зевадiя, сини Єрохамовi, з Гедору. А з гадян вiддiлилися7, 8

до Давида до твердинi в пустиню лицарi вояки, мужi вiдважнi, на вiйнi, озброєнi великим щитом та
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списом. А їхнi обличчя то обличчя лев’ячi, а щодо швидкости вони були, як сарни на горах. Голо- 9

ва Езер, другий Овадiя, третiй Елiав, четвертий Мiшманна, п’ятий Їрмея, шостий Аттай, сьомий 10, 11

Елiїл, восьмий Йоханан, дев’ятий Елзавад, десятий Єремiя, одинадцятий Махбанай. Оцi були 12, 13, 14

з Гадових синiв, голови вiйськових вiддiлiв, малий один на сотню, а великий на тисячу. Це тi, що 15

перейшли Йордан першого мiсяця, коли вiн був переповнений понад усi береги свої, i порозганяли
всiх мешканцiв долин на схiд та на захiд. I прийшли з синiв Венiяминових та Юдиних аж до твер- 16

динi до Давида. А Давид вийшов перед них, i, вiдповiдаючи, сказав їм: Якщо ви прийшли до мене 17

з миром, щоб допомагати менi, буде моє серце з вами за одне, а якщо зрадите мене супроти ворогiв
моїх, коли нема обмани в руках моїх, то побачить це Бог наших батькiв, i покарає! I зiйшов Дух на 18

Амасая, голову тридцяти, i вiн проказав: Мир, Давиде, тобi, i з тобою, о сину Єссеїв! Мир тобi, i мир
тому, хто тобi помагає, бо тобi помагає твiй Бог! I прийняв їх Давид, i поставив на чолi вiйська. I з 19

Манасiї перебiгли до Давида, коли вiн iшов iз филистимлянами проти Саула на вiйну, а вiн не помiг
їм, бо филистимськi князi, порадившись, вiдiслали його, говорячи: За цiну наших голiв вiн хоче пе-
рейти до свого пана Саула! Коли вiн iшов до Цiклагу, збiгли до нього з Манасiї: Аднах, i Йозавад, 20

i Єдiаїл, i Михаїл, i Йозавад, i Елiгу, i Цiллетай, голови Манасiїних тисячок. I вони допомагали 21

Давидовi проти юрби, бо вони всi хоробрi вояки, i поставали провiдниками вiйськових вiддiлiв. Бо 22

день-у-день приходили вони до Давида помагати йому, аж став табiр великий, як табiр Божий. А 23

оце число головних озброєних вiйськових вiддiлiв, вони прийшли до Давида в Хеврон, щоб переда-
ти Саулове царство йому, за Господнiм словом: Юдиних синiв, що носили великого щита та списа, 24

шiсть тисяч i вiсiм сотень озброєного вiйська. З Симеонових синiв хоробрих воякiв вiйськового 25

вiддiлу сiм тисяч i сто. З Левiєвих синiв чотири тисячi й шiсть сотень. I Єгояда, проводир си- 26, 27

нiв Ааронових, а з ним три тисячi й сiм сотень. I юнак Садок, хоробрий вояк, та дiм його батька, 28

зверхникiв двадцять i два. А з Венiяминових синiв, Саулових братiв, три тисячi, а бiльша частина 29

їх аж дотепер трималися Саулового дому. А з Єфремових синiв двадцять тисяч i вiсiм сотень хо- 30

робрих воякiв, мужiв славних дому їхнiх батькiв. А з половини Манасiїного племени вiсiмнадцять 31

тисяч, що були докладно зазначенi за iменем, щоб прийти настановити Давида царем. А з Iссаха- 32

рових синiв, що мали розумiння часу, щоб знати, що буде робити Iзраїль, їх голiв було двiстi, а всi
їхнi брати робили за їхнiм наказом. Iз Завулона тих, що виходять на вiйну, що ставляться в бойо- 33

вому порядку зо всякими вiйськовими речами, п’ятдесят тисяч, щоб допомагати з цiлим серцем. А 34

з Нефталиму тисяча зверхникiв, а при них зо щитом та списом тридцять i сiм тисяч. А з Данян тих, 35

що ставляться в бойовому порядку двадцять i вiсiм тисяч i шiсть сотень. А з Асира тих, що вихо- 36

дять на вiйну, щоб ставитися в бойовiм порядку, сорок тисяч. А з того боку Йордану з Рувимiвцiв, 37

i Гадiвцiв, i з половини Манасiї, зо всякими вiйськовими знаряддями для бою сто й двадцять тисяч.
Усi цi люди вiйськовi, що ставилися в бойовому порядку, цiлим серцем поприходили до Хеврону, 38

щоб настановити Давида царем над усiм Iзраїлем. Та й решта Iзраїля були односердi, щоб наста-
новити Давида царем. I були вони там iз Давидом три днi, їли та пили, бо їхнi брати наготовили їм. 39

А також тi, що були близькi до них, аж до Iссахара, i Завулона, i Нефталима, спроваджували хлiб 40

ослами, i верблюдами, i мулами, i худобою великою, їжу мучну, спресованi фiгi, i родзинки, i вино, i
оливу, i худобу велику, i худобу дрiбну, дуже багато, бо радiсть була в Iзраїлi.

I радився Давид iз тисячниками та з сотниками, зо всiма значними. I сказав Давид до всiєї 13, 2

Iзраїлевої громади: Якщо вам це добре, а вiд Господа, Бога нашого вподобане, пошлiмо до наших
братiв, позосталих по всiх Iзраїлевих краях, а з ними до священикiв та Левитiв, по мiстах та по їхнiх
пасовиськах, i нехай зберуться до нас. I вернiмо ковчега нашого Бога до нас, бо не зверталися 3

ми до нього за Саулових днiв. I сказала вся громада, щоб зробити так, бо слушна була та рiч в 4

очах усього народу. I зiбрав Давид усього Iзраїля вiд єгипетського Шiхору й аж туди, де йдеться 5

до Хамату, щоб спровадити Божого ковчега з Кiр’ят-Єарiму. I пiшов Давид та ввесь Iзраїль у 6

Баалу, в Юдин Кiр’ят-Єарiм, щоб винести звiдти ковчега Бога, Господа, що сидить на херувимах,
що iм’я Його прикликається. I повезли Божого ковчега на новому возi з Авiнадавового дому, а 7

Узза та Ахйо провадили того воза. А Давид та ввесь Iзраїль грали перед Божим лицем з усiєї 8

сили, i з пiснями, i на цитрах, i на арфах, i на бубнах, i на цимбалах, i на сурмах. I прийшли вони 9

аж до Кiдонового току, i простяг Узза свою руку, щоб пiдхопити ковчега, бо воли нахилили його. I 10

запалився на Уззу гнiв Господнiй, i Вiн убив його за те, що простяг руку свою до ковчега. I помер вiн
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там перед Господнiм лицем... I зажурився Давид тим, що Господь убив Уззу, i вiн назвав iм’я тому11

мiсцю: Перец-Узза, i так воно зветься аж до цього дня. I того дня Давид злякався Бога, говорячи:12

Як я внесу до себе Божого ковчега? I не повiз Давид ковчега до себе, до Давидового Мiста, а13

направив його до дому гатянина Овед-Едома. I пробував Божий ковчег iз домом Овед-Едома в14

його домi три мiсяцi. А Господь поблагословив дiм Овед-Едома, та все, що було його.
А Хiрам, цар тирський, послав до Давида послiв, i кедрового дерева, каменярiв та теслярiв, щоб14

збудувати йому дiм. I пiзнав Давид, що Господь мiцно поставив його царем над Iзраїлем, бо цар-2

ство його було пiднесене високо ради народу його, Iзраїля. I взяв Давид iще жiнок в Єрусалимi, i3

Давид породив iще синiв та дочок. А оце iмена народжених йому в Єрусалимi: Шаммуа i Шовав,4

Натан i Соломон, i Ївхар, i Елiшуя, i Елпелет, i Ногах, i Нефег, i Яфiя, i Елiшама, i Ел’яда, i5, 6, 7

Елiфелет. I почули филистимляни, що Давид був помазаний на царя над усiм Iзраїлем, i пiднялися8

всi филистимляни, щоб шукати Давида. А Давид почув про це, i вийшов проти них. А филистим-9

ляни прийшли й стали таборами в долинi Рефаїм. I питався Давид у Бога, говорячи: Чи виходити10

на филистимлян, i чи даси Ти їх в руку мою? I вiдказав йому Господь: Вийди, i Я дам їх у руку твою.
I зiйшли вони до Баал-Перацiму, i Давид побив їх там. I сказав Давид: Розбив Бог ворогiв моїх ру-11

кою моєю, як прорив води! Тому назвали iм’я того мiсця: Баал-Перацiм! А вони позоставили там12

богiв своїх, i Давид наказав, i вони були спаленi в огнi. А филистимляни ще отаборилися в долинi.13

А Давид iще питався Бога, i Бог йому сказав: Не пiдеш за ними, а поверни вiд них, i прибудеш до14

них з-навпроти бальзамового лiска. I станеться, як ти почуєш шелест нiби крокiв на верховiттях15

бальзамових дерев, тодi вийдеш на бiй, бо то вийшов Бог перед тебе, щоб побити филистимський
табiр. I зробив Давид так, як наказав йому Бог, i вони побили филистимський табiр вiд Гiв’ону аж16

до Гезеру. I неслося Давидове iм’я по всiх краях, а Господь дав, що всi народи боялись його.17

I поробив вiн собi доми в Давидовому Мiстi, i приготовив мiсце на Божого ковчега, i розтягнув15
для нього скинiю. Тодi Давид сказав, щоб нiхто не носив Божого ковчега, окрiм Левитiв, бо їх ви-2

брав Господь носити ковчега Господа та служити Йому аж навiки. I Давид зiбрав усього Iзраїля3

до Єрусалиму, щоб винести Господнього ковчега на його мiсце, яке приготовив йому вiн. I зiбрав4

Давид Ааронових синiв та Левитiв. Вiд Кегатових синiв: зверхник Урiїл, а братiв його сотня й5

двадцять. Вiд синiв Мерарi: зверхник Асая, а братiв його двiстi й двадцять. Вiд Гершомових си-6, 7

нiв: зверхник Йоїл, а братiв його сотня й тридцять. Вiд Елiцафанових синiв: зверхник Шемая, а8

братiв його двiстi. Вiд Хевронових синiв: зверхник Елiїл, а братiв його вiсiмдесят. Вiд Уззiїло-9, 10

вих синiв: зверхник Аммiнадав, а братiв його сотня й дванадцять. I покликав Давид священикiв11

Садока та Евiятара, та Левитiв: Урiїла, Асаю, i Йоїла, Шемаю i Елiїла, i Аммiнадава та й сказав12

до них: Ви голови родiв Левитiв. Освятiться ви та вашi брати, i перенесете ковчега Господа, Бога
Iзраїлевого, до мiсця, яке приготовив я йому. Бо через те, що спочатку не ви це робили, то вдарив13

нас Господь, Бог наш, бо ми не шукали Його так, як належало. I освятилися священики та Леви-14

ти, щоб перенести ковчега Господа, Бога Iзраїлевого. I понесли сини Левитiв Божого ковчега, як15

наказав був Мойсей за Господнiм словом, на плечах своїх, на держаках, на собi. I сказав Давид16

зверхникам Левитiв, щоб поставили своїх братiв спiвакiв на приладдях пiснi, на цитрах, арфах, та
тих, що грають на цимбалах, щоб пiднести голос на радiсть. I поставили Левити Гемана, Йоїло-17

вого сина, а з братiв його Асафа, сина Берехiї, а з синiв Мерарi, їхнiх братiв Етана, сина Кушаї.
А з ними їхнiх братiв других: Захарiя, i Яазiїла, i Шемiрамота, i Єхiїла, i Уннi, Елiава, i Бенаю, i18

Маасею, i Маттiтiю, i Елiфлея, i Мiкнею, i Овед-Едома, i Єiїла, придверних. А спiвакiв: Гемана,19

Асафа та Етана грати на мiдяних цимбалах. А Захарiя, i Азiїла, i Шемiрамота, i Єхiїла, i Уннi, i20

Елiава, i Маасею, i Бенаю на цитрах, на аламот. А Маттiтiю, i Елiфелегу, i Мiкнею, i Овед-Едома,21

i Єїла, i Азазiю на арфах, на октавi, щоб починати гру. А Кенанiю, зверхника Левитiв, над ноше-22

нням; вiн навчав носити, бо вмiв того. А Берехiя та Елкана придвернi при ковчезi. А Шеванiя,23, 24

I Йосафат, i Натанаїл, i Амасай, i Захарiй, i Беная, i Елiезер, священики, сурмили в сурми перед
Божим ковчегом, а Овед-Едом та Єхiйя придвернi для ковчега. I пiшов Давид i Iзраїлевi старшi25

та тисячники, щоб перенести ковчега Господнього заповiту з Овед-Едомового дому з радiстю. I26

сталося, коли Бог допомагав Левитам, що несли ковчега Господнього заповiту, то вони принесли
в жертву сiм бикiв та сiм баранiв. А Давид був зодягнений в одежу з вiсону, як i всi Левити, що27

несли ковчега, i спiваки, i Кенанiя, зверхник ношення i спiвакiв, а на Давидi був ще й льняний ефод.
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I ввесь Iзраїль нiс ковчега Господнього заповiту з радiсним криком, i зо звуком рога, i з сурмами, i 28

з цимбалами, граючи на цитрах та на арфах. I сталося, коли ковчег Господнього заповiту прийшов 29

аж до Давидового Мiста, то Мелхола, Саулова дочка, виглядала через вiкно. I побачила вона царя
Давида, що танцював та грав, i зневажила його в своєму серцi.

I принесли вони Божого ковчега, i поставили його в серединi скинiї, що розтягнув для нього 16
Давид, i принесли цiлопалення та мирнi жертви перед Божим лицем. I покiнчив Давид приносити 2

цiлопалення та мирнi жертви, та й поблагословив народ Iм’ям Господнiм. I вiн подiлив для всяко- 3

го Iзраїлевого мужа, вiд чоловiка й аж до жiнки, кожному по буханцевi хлiба, i по кавалковi м’яса
та по виноградному калачевi. I вiн попризначував перед Господнiм ковчегом iз Левитiв служачих, 4

щоб вони визнавали, i прославляли, i хвалили Господа, Бога Iзраїлевого: Асаф був головою, а 5

другий по ньому Захарiй, Єiїл, i Шемiрамот, i Хiїл, i Маттiтiя, i Елiяв, i Беная, i Овед-Едом, i Єiїл
на знаряддях цитр та на арфах, а Асаф голосно грав на цимбалах. А священики Беная та Яхазiїл 6

на сурмах, завжди перед ковчегом Божого заповiту. Того дня, тодi Давид дав уперше псалма на 7

подяку Господевi через Асафа та братiв його: Дякуйте Господу, кличте Iм’я Його, серед народiв 8

звiщайте про вчинки Його! Спiвайте Йому, грайте Йому, говорiть про всi чуда Його! Хвалiться 9, 10

святим Його Йменням, хай тiшиться серце шукаючих Господа! Пошукуйте Господа й силу Йо- 11

го, лице Його завжди шукайте! Пам’ятайте про чуда Його, якi Вiн учинив, про ознаки Його та 12

про присуди уст Його ви, насiння Iзраїля, раба Його, сини Якововi, вибранцi Його! Вiн Господь, 13, 14

Бог наш, по цiлiй землi Його присуди! Пам’ятайте навiки Його заповiта, слово, яке наказав Вiн 15

на тисячу родiв, що склав Вiн Його з Авраамом, i присягу Його для Iсака. I Вiн поставив його 16, 17

за Закона для Якова, Iзраїлевi заповiтом навiки, говорячи: Дам тобi край ханаанський, як надiл 18

спадщини для вас! Тодi їх було невелике число, нечисленнi були та приходьки на iншiй землi, i вiд 19, 20

народу ходили вони до народу, i вiд царства до iншого люду. Не дозволив нiкому Вiн кривдити їх, 21

i за них Вiн царям докоряв: Не доторкуйтеся до Моїх помазанцiв, а пророкам Моїм не робiте ли- 22

хого! Господевi спiвайте, вся земле, з дня-на-день сповiщайте спасiння Його! Розповiдайте про 23, 24

славу Його мiж поганами, про чуда Його мiж усiма народами. Бо великий Господь i прославлений 25

вельми, i Вiн найгрiзнiший над богiв усiх! Бо всi боги народiв божки, а Господь небеса сотворив! 26

Слава та велич перед лицем Його, сила та радiсть на мiсцi Його. Дайте Господу, роди народiв, дай- 27, 28

те Господу славу та силу, дайте Господу славу Ймення Його, приносьте дарунка й приходьте перед 29

лице Його! Кланяйтеся Господевi в величчi святому! Перед лицем Його затремти, уся земле, бо 30

мiцно поставлений всесвiт, щоб не захитався! Хай небо радiє, i хай веселиться земля, i хай серед 31

народiв говорять: Царює Господь! Нехай гримить море й його повнота, нехай поле радiє та все, 32

що на ньому! Тодi перед Господнiм лицем дерева лiснi заспiвають, бо землю судити йде Вiн. Дя- 33, 34

куйте Господу, добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя! I промовте: Спаси нас, о Боже спасiння 35

нашого, i збери нас, i нас урятуй вiд народiв, щоб дякувати Йменню святому Твоєму, щоб Твоєю
хвалитися славою! Благословенний Господь, Бог Iзраїлiв, вiд вiку й навiки! А народ увесь сказав: 36

Амiнь i Хвала Господевi! I Давид позоставив там перед ковчегом Господнього заповiту Асафа та 37

братiв його, щоб завжди служили перед ковчегом, що в якiй день треба було, i Овед-Едома та 38

братiв його, шiстдесят i вiсьмох; а Овед-Едома, Єдутунового сина, та Хоса за придверних; а свя- 39

щеника Садока та братiв його священикiв перед Господнiм наметом на пагiрку, що в Гiв’онi, щоб 40

приносити цiлопалення для Господа на жертiвнику цiлопалення, завжди ранком та ввечорi, та на
все iнше, що написане в Законi Господа, що наказав був Iзраїлевi. А з ними Геман та Єдутун, та 41

решта вибраних, що були докладно зазначенi поiменно, щоб Дякувати Господевi, бо навiки Його
милосердя! А з ними сурми та цимбали для тих, що грають, та знаряддя для Божої пiснi. А сини 42

Єдутуновi сторожi до брами. I порозходився ввесь народ, кожен до дому свого. А Давид вернувся, 43

щоб поблагословити свiй дiм.
I сталося, як Давид сидiв був у домi своїм, то сказав Давид до пророка Натана: Ось я сиджу в 17

кедровому домi, а ковчег Господнього заповiту пiд занавiсами!... I сказав Натан до Давида: Зроби 2

все, що в серцi твоєму, бо Бог iз тобою! I сталося тiєї ночi, i було Боже слово до Натана, говорячи: 3

Iди, i скажеш Моєму рабовi Давидовi: Так сказав Господь: Не ти збудуєш Менi цього храма на 4

перебування. Бо Я не сидiв у храмi вiд дня, коли вивiв Iзраїля, аж до дня цього, i ходив вiд шатра 5
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до шатра, i вiд намету до намету. Скрiзь, де тiльки ходив Я мiж усiм Iзраїлем, чи сказав Я хоч6

слово котрому з Iзраїлевих суддiв, яким наказав Я пасти народа Мого: Чому ви не збудували Менi
кедрового храма? А тепер так скажеш рабовi Моєму Давидовi: Так сказав Господь Саваот: Я7

взяв тебе з пасовиська вiд отари, щоб став ти володарем над Моїм народом, Iзраїлем. I був Я8

з тобою скрiзь, де ти ходив, i винищив Я всiх ворогiв Твоїх перед тобою, i зробив Я тобi iм’я, як
iм’я тих великих, що на землi. I дав Я мiсце Моєму народовi Iзраїлевi, i посадив його так, що вiн9

перебуватиме на тому самому мiсцi. I вiн уже не тремтiтиме, а кривдники не будуть нищити його, як
перше. А вiд днiв, коли Я настановив суддiв над Своїм народом, Iзраїлем, то понизив усiх ворогiв10

твоїх. I звiщаю тобi, що Господь збудує тобi дiм. I станеться, коли виповняться твої днi, щоб пiти11

до батькiв своїх, то Я поставлю по тобi твоє насiння, що буде з синiв твоїх, i поставлю мiцно його
царство. Вiн збудує Менi храм, а Я поставлю його трона мiцно аж навiки. Я буду йому за батька,12, 13

а вiн буде Менi за сина, а милости Своєї Я не вiдiйму вiд нього, як вiдняв Я вiд того, що був перед
тобою. I поставлю його в храмi Своїм та в царствi Своїм аж навiки, i трон його буде мiцно стояти14

навiки. За всiма цими словами, за всiм цим видiнням, так говорив Натан до Давида. I прийшов15, 16

цар Давид, i сiв перед Господнiм лицем та й промовив: Хто я, Господи, Боже, i що таке дiм мiй, що
Ти довiв мене аж сюди? Та й це було мале в очах Твоїх, Боже, i Ти говорив про дiм Свого раба на17

майбутнє, i Ти показав менi поколiння людське, i пiднiс мене, Господи Боже! Що Давид додасть18

ще до Твого на вшанування Твого раба? А Ти Свого раба знаєш! Господи, ради Свого раба та за19

серцем Своїм зробив Ти все це велике, щоб завiдомити про всi тi великi речi. Господи, нема Такого,20

як Ти, i нема Бога, окрiм Тебе, за всiм тим, що ми чули своїми ушима. I який є ще один люд на землi,21

як Твiй народ, Iзраїль, щоб Бог приходив викупити його Собi за народа, i щоб установити Собi
ймення великих та страшних речей, щоб вигнати народи перед народом Своїм, якого Ти викупив
iз Єгипту? I зробив Ти народ Свiй, Iзраїля, Собi за народа аж навiки, i Ти, Господи, став йому за22

Бога! А тепер, Господи, нехай стане певним аж навiки те слово, яке говорив Ти про Свого раба,23

i зроби, як говорив! А Твоє Iм’я нехай буде мiцне, i нехай буде велике аж навiки, щоб казали:24

Господь Саваот, Бог Iзраїлiв Бог для Iзраїля, а дiм Твого раба Давида поставлений мiцно перед
лицем Твоїм. Бо Ти, Боже мiй, об’явив Своєму рабовi, що Ти збудуєш йому дiм, тому раб Твiй25

знайшов потребу молитися перед лицем Твоїм. А тепер, Господи, Ти Той Бог, i сказав про Свого26

раба оце добре. А тепер був Ти ласкавий поблагословити дiм Свого раба, щоб бути навiки перед27

лицем Твоїм, бо Ти, Господи, поблагословив, i вiн поблагословлений навiки!
I сталося по тому, i побив Давид филистимлян та поконав їх; i взяв вiн Гат та належнi йому мiста18

з руки филистимлян. I побив вiн Моава, i стали моавiтяни Давидовими рабами, що приносили да-2

ри. I побив Давид Гадад’езера, царя цовського, в Хаматi, коли той iшов, щоб поставити владу свою3

на рiчцi Ефратi. I здобув Давид вiд нього тисячi колесниць i сiм тисяч верхiвцiв та двадцять тисяч4

пiшого люду. I попiдрiзував Давид жили коням усiх колесниць, i позоставив iз них тiльки сотню для
колесниць. I прийшов Арам iз Дамаску на помiч Гадад’езеровi, царевi цовському, та Давид вибив5

серед сирiян двадцять i двi тисячi чоловiка. I поставив Давид у Сирiї Дамаськiй залогу, i сирiяни6

стали для Давида рабами, що приносили дари. А Господь допомагав Давидовi скрiзь, де вiн ходив.
I позабирав Давид золотi щити, що були на Гадад’езерових рабах, i позносив їх до Єрусалиму. А з7, 8

Тiвхату та з Куну, Гадад’езерових мiст, позабирав Давид дуже багато мiдi, з неї поробив Соломон
мiдяне море й стовпи, та мiдянi речi. I прочув Тоу, цар хамотський, що Давид побив усе вiйсько Га-9

дад’езера, царя цовського. I послав вiн сина свого Гадорама до царя Давида, щоб привiтати його,10

та щоб поблагословити його за те, що воював iз Гадад’езером та й побив його, бо Гадад’езер про-
вадив вiйну з Тоу, а з ним послав всякi речi золотi, i срiбнi, i мiдянi. I Давид присвятив їх Господевi11

разом iз тим срiблом та золотом, що повиносив вiд усiх народiв з Едому, i з Моаву, i вiд Аммонових
синiв та вiд Амалика. А Авшай, син Церуїн, побив Едома в Солянiй долинi, вiсiмнадцять тисяч. I12, 13

поставив вiн в Едомi залогу, i став увесь Едом Давидовими рабами. А Господь допомагав Давидовi
скрiзь, де вiн ходив. I царював Давид над усiм Iзраїлем, i чинив суд та справедливiсть усьому сво-14

єму народовi. А Йоав, син Церуїн, був над вiйськом, а Йосафат, син Ахiлудiв, канцлер. А Садок,15, 16

син Ахiтувiв, та Авiмелех, син Ев’ятарiв, були священики, а Шавша писар. А Беная, син Єгоядин,17

був над керетянином та над пелетянином, а Давидовi сини першi при царевiй руцi.
I сталося по тому, i помер Нахаш, цар аммонiтський, а замiсть нього зацарював син його Ханун.19

I сказав Давид: Зроблю я милiсть Хануновi, Нахашевому синовi, як батько його зробив був милiсть2
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менi. I Давид послав послiв, щоб потiшити його за його батька. I прибули Давидовi раби до аммо-
нiтського краю, до Хануна, щоб потiшити його. А начальники аммонiтян сказали до Хануна: Чи 3

Давид шанує батька твого в очах твоїх тим, що послав тобi потiшителiв? Чи ж раби його прийшли
до тебе не на те, щоб вивiдати, i щоб знищити, i щоб вишпигувати край? I взяв Ханун Давидових 4

рабiв та й оголив їх, й обрiзав їхню одежу в половинi аж до сидiння, та й вiдпустив їх... I пiшли й 5

донесли Давидовi про тих мужiв, а вiн послав навпроти них, бо тi мужi були дуже осоромленi. I цар
їм сказав: Сидiть в Єрихонi, аж поки вiдросте вам борода, потiм повернетесь. I побачили аммонi- 6

тяни, що вони зненавидженi в Давида. I послав Ханун та аммонiтяни тисячу талантiв срiбла, щоб
винайняти собi колесницi та верхiвцiв з Араму двох рiчок i з Араму Маахи та з Цови. I найняли 7

вони собi тридцять i двi тисячi колесниць, i царя Маахи та народ його, i прийшли й таборували пе-
ред Медевою. Також аммонiтяни зiбралися зо своїх мiст i прийшли до бою. А коли Давид прочув 8

про це, то послав Йоава та все вiйсько лицарiв. I повиходили аммонiтяни, i вставилися до бою при 9

входi до мiста. А царi, що прийшли, вони самi були на полi. I побачив Йоав, що бойовий фронт 10

став на нього спереду та позаду, то вибрав зо всього вибраного в Iзраїлi, та й установив їх навпроти
сирiян. А решту народу дав пiд руку свого брата Ав’шая, й їх установили навпроти аммонiтян, i 11, 12

сказав: Якщо сирiяни будуть сильнiшi вiд мене, то будеш менi на помiч, а якщо аммонiтяни будуть
сильнiшi вiд тебе, то допоможу тобi. Будь мужнiй, i стiймо мiцно за народ наш та за мiста нашо- 13

го Бога, а Господь нехай зробить, що добре в очах Його! А коли Йоав та народ, що був iз ним, 14

пiдiйшов перед сирiян до бою, то тi повтiкали перед ним. А аммонiтяни побачили, що повтiкали 15

сирiяни, то й вони повтiкали перед братом його Ав’шаєм, i ввiйшли до мiста, а Йоав прибув до
Єрусалиму. А коли побачили сирiяни, що вони побитi Iзраїлем, то послали послiв, i привели сирi- 16

ян, що з другого боку Рiчки, а Шофах, зверхник Гадад’езерового вiйська, був перед ними. I було 17

донесено Давидовi, i вiн зiбрав усього Iзраїля, i перейшов Йордан та прийшов до них, i вставився
проти них. I встановився Давид на бiй проти сирiян, i вони воювали з ним. I побiгли сирiяни перед 18

Iзраїлем, а Давид повбивав iз сирiян сiм тисяч колесниць та сорок тисяч пiшого люду. I вбив вiн
Шофаха, зверхника вiйська... А коли Гадад’езеровi раби побачили, що вони побитi Iзраїлем, то 19

замирилися з Давидом i служили йому. I сирiяни вже не хотiли допомагати аммонiтянам.
I сталося по роцi, того часу, як царi виходили на вiйну, то Йоав повiв вiйськову силу, та й нищив 20

аммонiтський край. I прийшов вiн i облiг Раббу, а Давид сидiв в Єрусалимi. I побив Йоав Раббу, i
зруйнував її. I зняв Давид корону їхнього царя з голови його, i знайшов, що вага її талант золота, а 2

на нiй камiння дорогоцiнне, i була покладена вона на голову Давидову! I вiн винiс дуже багато здо-
бичi з того мiста. А народ, що був у ньому, повиводив, i перетинав їх пилками, i забивав залiзними 3

долотами та сокирами... I так робив Давид усiм аммонiтським мiстам. I вернувся Давид та ввесь
народ до Єрусалиму. I сталося по тому, i була вiйна в Гезерi з филистимлянами. Тодi хушанин 4

Сiббехай убив Сiппая, з Рефаєвих нащадкiв, i вони були поконанi. I була ще вiйна з филистим- 5

лянами, i Елханан, син Яiрiв, побив Лахмi, брата гатянина Голiята, а держак списа його був, як
ткацький вал! I була ще вiйна в Гатi. А там був чоловiк великого зросту, що мав по шiсть пальцiв, 6

усього двадцять i чотири. I вiн також був iз нащадкiв Рефая. I зневажав вiн Iзраїля, та забив його 7

Йонатан, син Шiм’ї, Давидового брата. Цi також походили вiд Рефая в Гатi, i попадали вони вiд 8

руки Давида та вiд руки його слуг.
I повстав сатана на Iзраїля, i намовив Давида перелiчити Iзраїля. I сказав Давид до Йоава 21, 2

та до начальникiв народу: Iдiть, перелiчiть Iзраїля вiд Беер-Шеви й аж до Дану, i донесiть менi,
i я знатиму число їх! I сказав Йоав: Нехай Господь додасть до народу Свого в сто раз стiльки, 3

скiльки є! Чи не всi вони, пане мiй царю, раби мого пана? Нащо буде шукати цього пан мiй, нащо
це буде за провину для Iзраїля? Та цареве слово перемогло Йоава. I вийшов Йоав, i ходив по 4

всьому Iзраїлi, i вернувся до Єрусалиму. I дав Йоав Давидовi число перелiку народу. I було всього 5

Iзраїля тисяча тисяч i сто тисяч чоловiка, що витягають меча, а Юди чотири сотнi й сiмдесят тисяч
чоловiка, що витягають меча. А Левiя та Венiямина вiн не перерахував серед них, бо царське 6

слово було огидою для Йоава... I було зло в Божих очах на ту рiч, i Вiн ударив Iзраїля! I сказав 7, 8

Давид до Бога: Я дуже згрiшив, що зробив оцю рiч! А тепер прости ж грiх Свого раба, бо я зробив
дуже нерозумно!... I сказав Господь до Гада, Давидового прозорливця, говорячи: Iди, i будеш 9, 10

говорити Давидовi, кажучи: Так говорить Господь: Три карi кладу Я на тебе, вибери собi одну з
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них, i Я зроблю тобi. I прийшов Гад до Давида та й сказав йому: Так сказав Господь: Вибери11

собi: чи три роки голоду, чи теж три мiсяцi твого втiкання перед ворогами твоїми, а меч ворогiв12

твоїх доганятиме тебе, чи три днi Господнього меча та моровицi в Краю, i Ангол Господнiй буде
нищити по всiй Iзраїлевiй границi. А тепер розваж, яке слово верну Я Тому, Хто послав мене... I13

сказав Давид до Гада: Тяжко менi дуже! Нехай же впаду я в руку Господа, бо дуже велике Його
милосердя, а в руку людську нехай я не впаду!... I дав Господь моровицю в Iзраїлi, i впало з Iзраїля14

сiмдесят тисяч чоловiка! I послав Бог Ангола до Єрусалиму, щоб знищити його. А коли вiн нищив,15

Господь побачив i пожалував про це лихо. I сказав Вiн до Ангола, що вигублював: Забагато тепер!
Попусти свою руку! А Ангол Господнiй стояв при тоцi євусеянина Орнана. I пiдняв Давид очi свої16

та й побачив Господнього Ангола, що стояв мiж землею та мiж небом, а в руцi його був витягнений
меч, скерований на Єрусалим. I впав Давид та тi старшi, покритi веретами, на обличчя свої... I17

сказав Давид до Бога: Чи ж не я сказав рахувати в народi? I я той, хто згрiшив, i вчинити зло я
вчинив зло, а цi вiвцi що зробили вони, Господи, Боже мiй? Нехай же рука Твоя буде на менi та
на домi батька мого, а не на народi Твоєму, щоб погубити його... А Ангол Господнiй говорив до18

Гада, сказати Давидовi, щоб Давид пiшов поставити жертiвника для Господа на току євусеянина
Орнана. I пiшов Давид за словом Гада, що говорив в Господньому Iменi. I обернувся Орнан, i19, 20

побачив Ангола, а чотири сини його, що були з ним, поховалися. А Орнан молотив пшеницю. I21

прийшов Давид до Орнана. I виглянув Орнан, i побачив Давида, i вийшов iз току, i поклонився
Давидовi обличчям до землi. I сказав Давид до Орнана: Дай же менi мiсце цього току, й я збудую22

на ньому жертiвника для Господа. Дай менi його за срiбло повної ваги, i буде стримана моровиця вiд
народу. I сказав Орнан до Давида: Вiзьми собi, i нехай зробить мiй пан цар, що добре в очах його.23

Дивися, я даю цю худобу на цiлопалення, а молотарки на дрова, а пшеницю на хлiбну жертву. Усе
я даю! I сказав цар Давид до Орнана: Нi, бо купуючи, куплю за срiбло повної ваги, бо не пiднесу24

твого в жертвi для Господа, i не спалю цiлопалення дармо! I дав Давид Орнановi за мiсце золота25

вагою шiсть сотень шеклiв. I збудував там Давид жертiвника для Господа, i принiс цiлопалення та26

мирнi жертви. I кликнув вiн до Господа, i Вiн вiдповiв йому огнем iз небес на жертiвник цiлопалення.
I сказав Господь до Ангола, i вiн уклав меча свого до пiхов його. Того часу, як Давид побачив, що27, 28

Господь вiдповiв йому на току євусеянина Орнана, то приносив там жертву. А Господня скинiя,29

яку зробив був Мойсей у пустинi, та жертiвник цiлопалення були того часу на пагiрку в Гiв’онi. Та30

не мiг Давид пiти перед нього, щоб запитатися в Бога, бо настрашився меча Господнього Ангола.
I Давид сказав: Це той дiм Господа Бога, i це жертiвник на цiлопалення для Iзраїля! I сказав22, 2

Давид, щоб зiбрати приходькiв, що були в Iзраїлевому Краї, i поставив каменярiв тесати брили ка-
мiння, щоб збудувати Божого дома. I заготовив Давид силу залiза на цвяхи для брамних дверей3

та на клямри, i таку силу мiдi, що їй не було ваги, i кедрового дерева без числа, бо сидоняни та4

тиряни спровадили Давидовi силу кедрового дерева. I сказав Давид: Мiй син Соломон ще юнак та5

тендiтний, приготую ж йому все на цей храм на збудування для Господа, щоб пiднести його високо
на славу та на велич для всiх країв. Приготую ж я все для нього! I Давид заготовив безлiч усього
перед своєю смертю. I вiн покликав сина свого Соломона, i наказав йому збудувати храм для Го-6

спода, Бога Iзраїля. I сказав Давид до Соломона: Сину мiй, я мав на своєму серцi вибудувати храм7

для Ймення Господа, Бога мого. Та було про мене Господнє слово, кажучи: Безлiч крови пролив8

ти та вiйни великi провадив. Не збудуєш ти храма для Мого Ймення, бо багато крови пролив ти
на землю перед лицем Моїм! Ось народиться тобi син, вiн буде муж мирний, i Я дам йому мир вiд9

усiх ворогiв його навколо, бо Соломон буде iм’я йому, i Я дам на Iзраїля за його днiв мир та тишу.
Вiн збудує храм для Мого Ймення, i вiн буде Менi за сина, а Я йому за Батька, i Я мiцно поставлю10

трона царства його над Iзраїлем аж навiки! Тепер, сину мiй, нехай Господь буде з тобою, i буде ща-11

стити тобi, i збудуєш ти дiм для Господа, Бога свого, як говорив Вiн про тебе. Тiльки нехай дасть12

тобi Господь розум та розважнiсть, i нехай поставить тебе над Iзраїлем, i ти будеш стерегти Закон
Господа, Бога свого. Тодi буде щастити тобi, якщо будеш додержувати, щоб чинити устави та пра-13

ва, якi наказав був Господь Мойсеєвi про Iзраїля. Будь сильний та мiцний, не бiйся й не страхайся!
I ось я в скудотi своїй заготовив для Господнього дому сто тисяч талантiв золота та тисячу тисяч та-14

лантiв срiбла, а для мiдi та для залiза нема ваги, бо безлiч того; i дерева, i камiння заготовив я, а ти
до них додаси. А в тебе безлiч робiтникiв для працi, теслярiв i каменярiв та дереворубiв, та всяких15
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здiбних на всяку роботу. Золоту, срiблу, i мiдi та залiзу нема числа. Стань i зроби, i нехай Господь 16

буде з тобою! I наказав Давид усiм Iзраїлевим князям, щоб допомагали синовi його Соломоновi: 17

Чи Господь, Бог ваш, не з вами? I Вiн дав вам мир навколо, бо дав у мою руку мешканцiв цiєї землi, 18

i була здобута ця земля перед лицем Господа та перед народом Його. Тепер прихилiть серце ваше 19

та душу вашу, щоб шукати Господа, Бога вашого. I встаньте, i збудуйте святиню Господа Бога, щоб
перенести ковчега Господнього заповiту та святi Божi речi до храму, збудованого для Господнього
Ймення.

А коли Давид постарiв i наситився днями, то вiн поставив царем над Iзраїлем сина свого Со- 23
ломона. I зiбрав вiн усiх Iзраїлевих князiв, i священикiв та Левитiв. I були перелiченi Левити вiд 2, 3

вiку тридцяти рокiв i вище, i було число їх, за їхнiми головами, за мужчинами тридцять i вiсiм тисяч.
Iз них для керування над роботою Господнього дому двадцять i чотири тисячi, а урядникiв та суддiв 4

шiсть тисяч, i чотири тисячi придверних, i чотири тисячi тих, що славлять Господа на музичних 5

знаряддях, якi я зробив на славлення. I подiлив їх Давид на черги за синами Левiя, для Гершо- 6

на, Кегата та Мерарi. З Гершонiвцiв Ладан i Шiм’ї. Ладановi сини: голова Єгiїл, i Зетам, i Йоїл, 7, 8

троє. Сини Шiм’ї: Шеломiт, i Хазаїл, i Гаран, троє, вони голови батькiвських домiв Ладана. А 9, 10

сини Шiм’ї: Яхат, Зiза, i Єуш, i Берiя, оце сини Шiм’ї, четверо. I був Яхат головою, а Зiза другий, 11

а Єуш та Берiя не мали багато синiв, i стали за один батькiвський дiм при перелiченнi. Кегатовi 12

сини: Амрам, Iцгар, Хеврон та Уззiїл, четверо. Амрамовi сини: Аарон та Мойсей. I був вiддiлений 13

Аарон, щоб посвятити його до Святого Святих, його та синiв його аж навiки, щоб кадити перед ли-
цем Господа, щоб служити Йому та щоб благословляти Iм’ям Його аж навiки. А Мойсей Божий 14

чоловiк, сини його полiченi до Левiєвого племени. Сини Мойсеєвi: Гершом та Елiезер. Сини Гер- 15, 16

шомовi: Шевуїл, голова. А сини Елiезеровi були: Рехавiя, голова; i не було в Елiезера iнших синiв, 17

а сини Рехавiї сильно помножились. Сини Їцгаровi: Шеломiт, голова. Сини Хевроновi: Єрiйя го- 18, 19

лова, Амарiя другий, Яхазiїл третiй, i Єкам’ам четвертий. Сини Уззiїловi: Мiхал голова, а Їшшiйя 20

другий. Сини Мерарiєвi: Махлi й Мушi. Сини Махлi: Елеазар i Кiш. I помер Елеазар, i не було 21, 22

в нього синiв, бо тiльки дочки, i їх побрали собi Кiшовi сини, їхнi брати. Сини Мушiєвi: Махлi, i 23

Едер, i Єремот, троє. Оце сини Левiєвi за домом батькiв їх, голови дому батькiв за перегляненням 24

їхнiм, числом iмен за особами їх, що чинили роботу для будови Господнього дому, вiд вiку двадця-
ти рокiв i вище. Бо Давид сказав: Господь, Бог Iзраїля, дав мир Своєму народовi, i вiн осiвся в 25

Єрусалимi аж навiки. I також Левитам не треба носити скинiї та всiх речей її для служби їй, бо 26, 27

за останнiми наказами Давида вони становлять число Левiєвих синiв вiд вiку двадцяти лiт i вище.
Бо їхнє становище при руцi Ааронових синiв для служби Господнього дому над подвiр’ями, i над 28

кiмнатами, i над чистiстю усiх святощiв та роботи служби Господнього дому, i при хлiбi виставнiм, 29

i при пшеничнiй муцi на хлiбну жертву та на прiснi коржi, i при сковородах, i при праженнi, i при
всякiй мiрi ваги та мiрi довжини. I щоб ставати щоранку на подяку та на хвалу Господа, i так i на 30

вечiр. I при всякому спаленнi цiлопалень для Господа на суботи, на молодики, i на свята в числi 31

за правом на них, завжди перед лицем Господнiм. I чинили вони охорону скинiї заповiту, i сторожу 32

святинi, i охорону Ааронових синiв, своїх братiв, при службi Господнього дому.
А в Ааронових синiв такi їхнi черги: Аароновi сини: Надав i Авiгу, Елеазар i Iтамар. Та повми- 24, 2

рали Надав та Авiгу за життя їхнього батька, i не мали вони синiв, тому священнодiяли Елеазар та
Iтамар. I подiлив їх Давид i Садок, з Елеазарових синiв, та Ахiмелех, з Iтамарових синiв, за їхнiм 3

урядом в їхнiй службi. I були знайденi Елеазаровi сини численнiшими, щодо голiв чоловiкiв, вiд 4

синiв Iтамарових. I вони подiлили їх: для Елеазарових синiв голiв дому батькiв було шiстнадцять, а
для Iтамарових синiв для дому батькiв їх вiсiм. I подiлили їх жеребками, тих з тими, бо головними 5

в святинi та головними перед Богом були з синiв Елеазарових та серед синiв Iтамарових. I запи- 6

сав їх Шемая, син Натанаїлiв, писар iз Левитiв, перед царем, i головними, i священиком Садоком,
i Ахiмелехом, сином Евiятаровим, i головами дому батькiв священикiв та Левитiв. Один батькiв-
ський дiм був узятий для Елеазара, а один був узятий для Iтамара. I вийшов перший жеребок 7

для Єгоярiва, другий для Єдаї, третiй для Харiма, четвертий для Сеорiма, п’ятий для Малкiйї, 8, 9

шостий для Мiйямiна, сьомий для Гаккоца, восьмий для Авiйї, дев’ятий для Єшуї, десятий для 10, 11

Шеханiї, одинадцятий для Ел’яшiва, дванадцятий для Якiма, тринадцятий для Хуппи, чотирнад- 12, 13

цятий для Єшев’ава, п’ятнадцятий для Бiлги, шiстнадцятий для Iммера, сiмнадцятий для Хезiра, 14, 15
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вiсiмнадцятий для Гаппiццеца, дев’ятнадцятий для Петах’ї, двадцятий для Єхезкела, двадцять i16, 17

перший для Яхiна, двадцять i другий для Гамула, двадцять i третiй для Делаї, двадцять i четвертий18

для Маазiї. Оце порядок їхньої служби, щоб приходити до Господнього дому за їхньою постано-19

вою через Аарона, їхнього батька, як йому наказав був Господь, Бог Iзраїлiв. А вiд позосталих20

Левiєвих синiв: вiд Амрамових синiв Шуваїл, вiд синiв Шуваїлових Єхедiя. Вiд Рехавiї, вiд синiв21

Рехавiї: голова Їшшiйя. Вiд Їцгарiвцiв: Шеломот, вiд Шеломотових синiв: Яхат. А сини Хевро-22, 23

новi: Єрiйя, другий Амарiя, третiй Яхазiїл, четвертий Єкам’ам. Сини Уззiїловi: Мiха, сини Мiхинi:24

Шамiр. Брат Мiхи Їшшiйя, сини Їшшiйїнi Захарiй. Сини Мерарiєвi: Махлi та Мушi, сини Яазiйї25, 26

Бено. Сини Мерарiєвi, вiд Яазiйї: Бено, i Шогам, i Заккур, i Iврi. У Махлi: Елеазар, у нього не27, 28

було синiв. Вiд Кiша, сини Кiшовi: Єрахмеїл. А сини Мушiєвi: Махлi, i Едер, i Єрiмот. Оце сини29, 30

Левитiв, за домом їхнiх батькiв. I кидали жеребки i вони вiдповiдно до братiв своїх, Ааронових си-31

нiв, перед царем Давидом, i Садоком, i Ахiмелехом, i головами дому батькiв священикiв та Левитiв,
голови родин нарiвнi зо своїм меншим братом.

I вiддiлив Давид та зверхники вiйська на службу синiв Асафа, i Гемана, i Єдутуна, що провi-25
щували на цитрах, i на арфах, i на цимбалах. А число їх, людей працi до служби, було таке: вiд2

Асафових синiв: Заккур, i Йосип, i Нетанiя, i Асар’їла, Асафовi сини, при Асафi, що пророкував
при царi. Вiд Єдутуна, Єдутуновi сини: Гедалiя, i Церi, i Iсая, Хашавiя, i Маттiтiя, шестеро при3

своєму батьковi Єдутунi, що пророкував на цитрi на дяку та на хвалу Господевi. Вiд Гемана, Гема-4

новi сини: Буккiйя, Маттанiя, Уззiїл, Шевуїл, i Єрiмот, Хананiя, Хананi, Елiата, Гiддалтi, i Ромамтi,
Езер, Йошбекаша, Маллотi, Готiр, Махазiот. Усi цi сини Гемана, царського прозорливця в Божих5

словах, щоб пiдвищувати силу. I дав Бог Гемановi чотирнадцять синiв та три дочки. Усi вони бу-6

ли при своєму батьковi, на спiвi Господнього дому, на цимбалах, на арфах та цитрах для служби в
Божому домi; при царi Асаф, Єдутун та Геман. I було їхнє число з їхнiми братами, вивченими спiву7

для Господа, усiх розумiючих, двiстi й вiсiмдесят i вiсiм. I кинули вони жеребки, черга вiдповiдно8

черзi, як малий, так i великий, учитель з учнем. I вийшов перший жеребок вiд Асафа для Йосипа,9

другий Гедалiя, вiн i брати його та сини його, дванадцять. Третiй Заккур, сини його та брати йо-10

го, дванадцять. Четвертий для Їцрi, сини його та брати його, дванадцять. П’ятий Нетанiя, сини11, 12

його та брати його, дванадцять. Шостий Буккiйя, сини його та брати його, дванадцять. Сьомий13, 14

Єсар’їла, сини його та брати його, дванадцять. Восьмий Iсая, сини його та брати його, дванадцять.15

Дев’ятий Маттанiя, сини його та брати його, дванадцять. Десятий Шiм’ї, сини його та брати його,16, 17

дванадцять. Одинадцятий Азарiїл, сини його та брати його, дванадцять. Дванадцятий для Ха-18, 19

шав’ї, сини його та брати його, дванадцять. Тринадцятий для Шуваїла, сини його та брати його,20

дванадцять. Чотирнадцятий для Маттiтiї, сини його та брати його, дванадцять. П’ятнадцятий для21, 22

Єремота, сини його та брати його, дванадцять. Шiстнадцятий для Хананiї, сини його брати його,23

дванадцять. Сiмнадцятий для Йошбекашi, сини його та брати його, дванадцять. Вiсiмнадцятий24, 25

для Хананi, сини його та брати його, дванадцять. Дев’ятнадцятий для Маллотi, сини його та брати26

його, дванадцять. Двадцятий для Елiйяти, сини його та брати його, дванадцять. Двадцять i пер-27, 28

ший для Готiра, сини його та брати його, дванадцять. Двадцять i другий для Гiддалтi, сини його29

та брати його, дванадцять. Двадцять i третiй для Махазiота, сини його та брати його, дванадцять.30

Двадцять i четвертий для Ромамтi-Езера, сини його та брати його, дванадцять.31

Черги придверних, вiд Корахiвцiв: Мешелемiя, син Коре, з Асафових синiв. А в Мешелемiї си-26, 2

ни: первороджений Захарiй, другий Єдiаїл, третiй Зевадiя, четвертий Ятнiїл, п’ятий Елам, шостий3

Єгоханан, сьомий Ел’єгоенай. А в Овед-Едома сини: первороджений Шемая, другий Єгозавад,4

третiй Йоах, четвертий Сахар, i п’ятий Натанаїл, шостий Аммiїл, сьомий Iссахар, восьмий Пеул-5

летай, бо поблагословив його Бог. У сина його Шемаї народилися сини, що панували над домом6

їхнього батька, бо вони хоробрi вояки. Сини Шемаї: Отнi, i Рефаїл, i Овед, Елзавад; його брати,7

мужi хоробрi, Елiгу та Шемахiя. Усi цi з Оведових синiв; вони й сини та брати їхнi кожен хоро-8

брий муж у силi до працi, шiстдесят i два для Овед-Едома. А в Мешелемiї було синiв та братiв,9

мужiв хоробрих, вiсiмнадцять. А в Хоси, з синiв Мерарi, сини: голова Шiмрi, бо хоч не був вiн10

первороджений, та батько його настановив його за голову: другий Хiлкiйя, третiй Тевалiя, четвер-11

тий Захарiй; усiх синiв та братiв у Хоси тринадцять. У цих були черги придверних, за головами12

мужчин, черги вiдповiдно до їхнiх братiв на служення в Господньому домi. I кинули вони жереб-13
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ки, як малий, так i великий, за домом їхнiх батькiв, для кожної брами. I впав жеребок на схiд для 14

Шелемiї. I кинули жеребки для сина його Захарiя, мудрого дорадника, i вийшов жеребок його на
пiвнiч, для Овед-Едома, на пiвдень, а для синiв його комори. Для Шуппiма та для Хоси на захiд, 15, 16

разом iз брамою Шаллехет, де пiдiймається битий шлях, варта навпроти варти. На схiд шiсть Ле- 17

витiв, на пiвнiч четверо на день, на пiвдень четверо на день, а для комори по двоє. Для Парбару 18

на захiд четверо для битого шляху, двоє для Парбару. Оце черги придверних iз синiв Корахiвцiв 19

та з синiв Мерарi. А Левити: Ахiйя був над скарбами Божого дому та до скарбiв святинi. Сини 20, 21

Ладана, сини Гершонiвцiв, вiд Ладана, голови дому батькiв, вiд Ладана Гершонiвця: Єхiїлi. Сини 22

Єхiїлi: Зетам та Йоїл, брат його, над скарбами Господнього дому. Для Амрамiвцiв, для Їцгарiвцiв, 23

для Хевронiвцiв, для Аззiїлiвцiв: Шевуїл, син Гершома, сина Мойсея, володар над скарбами. А 24, 25

брати його вiд Елiезера: його син Рехавiя, i його син Iсая, i його син Йорам, i його син Зiхрi, i йо-
го син Шеломiт. Цей Шеломiт та брати його були над усiма скарбами святинi, якi посвятив цар 26

Давид та голови дому батькiв, i тисячники, i сотники та зверхники вiйська, з воєн та зо здобичi 27

вони присвячували на пiдтримання Господнього дому, i все, що посвятив прозорливець Самуїл, i 28

Саул, син Кiшiв, i Авнер, син Нерiв, i Йоав, син Церуїн, усе посвячене було в руцi Шеломiта та
братiв його. Вiд Їцгарiвцiв: Кенанiя та сини його на зовнiшню роботу над Iзраїлем, на писарiв та 29

на суддiв. Вiд Хевронiвцiв: Хашавiя та брати його, мужi хоробрi, тисяча й сiм сотень, над перегля- 30

дом Iзраїля з другого боку Йордану на захiд, для всякої Господньої працi та для роботи царської.
Вiд Хевронiвцiв: Єрiйя голова для Хевронiвця, для його нащадкiв, за домом батькiв. У сороковому 31

роцi Давидового царювання вони були дослiдженi, i серед них знайдено хоробрих мужiв в гiлеад-
ському Язерi. А брати його мужi хоробрi, двi тисячi й сiм сотень, голови дому батькiв. I цар Давид 32

настановив їх над Рувимiвцями i над Гадiвцями та над половиною племени Манасiїного для всякої
Божої справи та справи царської.

А Iзраїлевi сини, за їхнiм числом, голови батькiвських родiв i тисячники, i сотники та їхнi уря- 27
дники служили царевi щодо всякої справи вiддiлiв, що приходив та вiдходив мiсяць у мiсяць для
всiх мiсяцiв року; один вiддiл мав двадцять i чотири тисячi. Над першим вiддiлом, на перший мi- 2

сяць Яшов’ам, син Завдiїлiв, а на вiддiл його двадцять i чотири тисячi. Вiн був з Перецових синiв, 3

голова всiх вiйськових зверхникiв на перший мiсяць. А над вiддiлом другого мiсяця Ахохiвець До- 4

дай, а володар його вiддiлу Мiклот; а на його вiддiл iшло двадцять i чотири тисячi. Третiй зверхник 5

вiйська на третiй мiсяць священик Беная, голова, а на його вiддiл двадцять i чотири тисячi. Цей 6

Беная лицар iз тридцяти й над тридцятьма; а над його вiддiлом був син його Аммiзавад. Четвер- 7

тий на мiсяць четвертий Асаїл, брат Йоавiв, а по ньому син його Зевадiя; а на його вiддiл двадцять
i чотири тисячi. П’ятий на мiсяць п’ятий зверхник iзрах’янин Шамут, а на його вiддiл двадцять 8

i чотири тисячi. Шостий на мiсяць шостий Iра, син текоянина Iккеша, а на його вiддiл двадцять 9

i чотири тисячi. Сьомий на мiсяць сьомий пелонянин Хелец з Єфремових синiв, а на його вiддiл 10

двадцять i чотири тисячi. Восьмий на мiсяць восьмий хушанин Сiббехай з Зерахiвцiв, а на його 11

вiддiл двадцять i чотири тисячi. Дев’ятий на мiсяць дев’ятий анатонянин Авiезер з Венiяминiвцiв, 12

а на його вiддiл двадцять i чотири тисячi. Десятий на мiсяць десятий нетоф’янин Магарай з Зера- 13

хiвцiв, а на його вiддiл двадцять i чотири тисячi. Одинадцятий на одинадцятий мiсяць пiр’атонянин 14

Беная з Єфремових синiв, а на його вiддiл двадцять i чотири тисячi. Дванадцятий на дванадцятий 15

мiсяць нетоф’янин Хелдай з Отнiїла, а на його вiддiл двадцять i чотири тисячi. А над Iзраїлевими 16

племенами були: для Рувимiвцiв володар Елiезер, син Зiхрi; для Симеонiвцiв Шефатiя, син Маа-
хи. Для Левiя Хашавiя, син Кемуїла, для Аарона Садок. Для Юди Елiгу, з Давидових братiв, для 17, 18

Iссахара Омрi, син Михаїлiв. Для Завулона Їшмая, син Овадiї, для Нефталима Єрiмот син Азрi- 19

їлiв. Для Єфремових синiв Осiя, син Азазiї, для половини Манасiїного племени Йоїл, син Педаї. 20

Для половини Манасiї в Гiлеадi Їддо, син Захарiя, для Венiямина Яасiїл, син Авнерiв. Для Дана 21, 22

Азарiїл, син Єрохамiв. Оце зверхники Iзраїлевих племен. А Давид не перелiчив їхнього числа вiд 23

вiку двадцяти лiт i нижче, бо Господь сказав був, що розмножить Iзраїля, як зорi небеснi. Йо- 24

ав, син Церуїн, зачав був лiчити, та не скiнчив. I був за те гнiв на Iзраїля, i не ввiйшло те число в
число хронiки царя Давида. А над скарбами царськими Азмавет, Адiїлiв син, а над скарбами на 25

полi, у мiстах, i в селах та в баштах Єгонатан, син Уззiйї. А над тими, що робили польову робо- 26

ту, для працi, на землi Езрi, син Келувiв. А над виноградниками рам’янин Шiм’ї, а над тим, що 27
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в виноградниках для запасiв вина шефам’янин Завдi. А над оливками та над сикоморами, що в28

Шефелi, гедерянин Баал-Ханан; а над скарбами оливи Йоаш. А над великою худобою, що пасе-29

ться в Шаронi, шаронянин Шiтрай, а над великою худобою в долинах Шафат, син Адлаїв. А над30

верблюдами їзмаїльтянин Овiл, а над ослицями меронотянин Єхдея. А над дрiбною худобою га-31

грянин Язiз. Усi оцi зверхники маєтку, що мав цар Давид. А Йонатан, Давидiв дядько, був радник,32

вiн чоловiк розумний та писар. А Єхiїл, син Нахмонiїв, був iз царськими синами. А Ахiтофель ра-33

дник царевi, а арк’янин Хушай приятель царiв. А по Ахiтофелю Єгояда, син Бенаї, та Евiятар, а34

зверхник царського вiйська Йоав.
I зiбрав Давид усiх Iзраїлевих князiв, зверхникiв племен, i зверхникiв вiддiлiв, що служать ца-28

ревi, i тисячникiв, i сотникiв, i зверхникiв усякого маєтку та добутку царя та синiв його разом з
евнухами та лицарями, та всякого хороброго вояка до Єрусалиму. I встав цар Давид на ноги свої2

та й сказав: Послухайте мене, брати мої та народе мiй! Я серцем своїм був за те, щоб збудувати
храм миру для ковчега Господнього заповiту та на пiднiжок нiг нашого Бога, й я приготовив по-
трiбне на збудування. А Бог сказав менi: Ти не збудуєш храма для Мого Ймення, бо ти муж воєн3

i кров проливав. Та вибрав Господь, Бог Iзраїлiв, мене з усього дому батька мого, щоб бути ца-4

рем над Iзраїлем навiки, бо Юду вибрав Вiн на володаря, а серед Юдиного дому дiм батька мого,
а серед синiв мого батька мене уподобав Собi, щоб настановити царем над усiм Iзраїлем. А зо5

всiх моїх синiв, бо багатьох синiв дав менi Господь то Вiн вибрав сина мого Соломона, щоб сидiв
на тронi Господнього царства над Iзраїлем. I Вiн сказав менi: Соломон, син твiй, вiн збудує храма6

Мого та двори Мої, бо його Я вибрав Собi за сина, а Я буду йому за Отця. I мiцно поставлю Я7

царство його аж навiки, якщо вiн буде сильний, щоб виконувати заповiдi Мої та постанови Мої,
як цього дня. А тепер на очах усього Iзраїля, Господнього збору, та в ушах нашого Бога говорю8

вам: Додержуйте й дослiджуйте всi заповiдi Господа, Бога вашого, щоб ви посiли цей добрий Край
i вiддали його в спадщину по собi синам вашим аж навiки. А тепер, сину мiй Соломоне, знай Бога,9

Отця твого, i служи Йому всiм серцем та всiєю душею, бо Господь вивiдує всi серця та знає всякий
витвiр думок. Якщо будеш шукати Його, то ти знайдеш Його, а якщо залишиш Його, Вiн залишить
тебе назавжди. Тепер дивися, що Господь вибрав тебе збудувати дiм на святиню. Будь мiцний та10

роби! I Давид дав своєму синовi Соломоновi взори Господнього дому: притвору, i домiв його, i11

скарбниць його, i горниць його, i кiмнат його внутрiшнiх, i дому для ковчегу, i взiр усього, що було12

в дусi його для подвiр’я Господнього дому, i для всiх кiмнат навколо, для скарбiв Божого дому та
для скарбiв святинi, i для вiддiлiв священикiв та Левитiв, i для всякої працi служби Господнього13

дому, i для всяких речей для служби Господнього дому. I дав вiн золота вагою для золота, для всiх14

речей кожної служби; i срiбла для всiх срiбних речей вагою, для всiх речей кожної служби; i вагу15

для золотих свiчникiв та золотих їхнiх лямпадок, вагою кожного свiчника та лямпадок його, i для
срiбних свiчникiв, вагою для свiчника та лямпадок його, за роботою кожного свiчника. I дав зо-16

лота вагою для столiв хлiбiв показних, для кожного столу i срiбла для срiбних столiв, i видельця,17

i кропильницi, i чарки чисте золото, i для золотих келiхiв вагою для кожного келiха, i для келiхiв
срiбних, вагою для кожного келiха. А для кадильного жертiвника дав очищеного золота вагою,18

i на подобу воза, для золотих херувимiв, що простягають крила свої й покривають над ковчегом
Господнього заповiту. Усе це вiн зрозумiв iз письма з Господньої руки, що була над ним, усi роботи19

взору. I сказав Давид до сина свого Соломона: Будь сильний i будь вiдважний, i роби, не бiйся та20

не лякайся, бо Господь Бог, Бог мiй, з тобою, Вiн не покине тебе й не позоставить тебе аж до закiн-
чення всiєї працi роботи Господнього дому... А оце черги священикiв та Левитiв для всякої служби21

Божого дому. I будуть з тобою в усякiй працi ревнi люди, здiбнi на всяку службу, а начальники та
ввесь народ, на всi накази твої.

I сказав цар Давид до всього збору: Син мiй Соломон, що його одного Бог вибрав, ще молодий29
та тендiтний, а ця праця велика, бо не для людини ця будова, а для Господа Бога. А Я всiєю своєю2

силою приготовив для храму свого Бога золото на золотi речi, i срiбло на срiбнi, i мiдь на мiдя-
нi, i залiзо на залiзнi, i дерево на дерев’янi, камiння шогамське та до оправ, камiння нофехське та
кольорове, i всякий дорогий камiнь та безлiч мармурового камiння. I ще, через моє замилування3

до дому Бога мого, є в мене скарб власного золота та срiбла, i його я вiддав для дому свого Бога,
понад усе, що я заготовив для святого храму: три тисячi талантiв золота, офiрського золота, i сiм4
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тисяч очищеного срiбла на покриття стiн тих домiв; на кожну золоту рiч та на кожну срiбну, i на 5

всяку працю рукою майстрiв. I хто ще жертвує, щоб сьогоднi наповнити свою руку пожертвою для
Господа? I стали жертвувати начальники батькiвських родiв та начальники Iзраїлевих племен, i 6

тисячники та сотники, i начальники працi для царя. I дали вони на роботу Божого дому золота 7

п’ять тисяч талантiв та десять тисяч дарейкiв, i срiбла десять тисяч талантiв, i мiдi десять тисяч i
вiсiм тисяч талантiв, а залiза сто тисяч талантiв. А в кого знайшлося при ньому дорогоцiнне камi- 8

ння, тi дали його до скарбницi Господнього дому, до руки Гершонiвця Єхiїла. I радiв народ за їхню 9

жертву, бо вони жертвували Господевi з цiлого серця, а також цар Давид радiв великою радiстю.
I поблагословив Давид Господа на очах усього збору. I сказав Давид: Благословенний Ти, Госпо- 10

ди, Боже Iзраїля, нашого батька, вiд вiку й аж до вiку! Твоя, Господи, могутнiсть i сила, i велич, 11

i вiчнiсть, i слава, i все на небесах та на землi! Твої, Господи, царства, i Ти пiднесений над усiм за
Голову! I багатство та слава вiд Тебе, i Ти пануєш над усiм, i в руцi Твоїй сила та хоробрiсть, i в 12

руцi Твоїй побiльшити та змiцнити все. А тепер, Боже наш, ми дякуємо Тобi, i славимо Iм’я Твоєї 13

величi. I хто бо я, i хто народ мiй, що маємо силу так жертвувати, як це? Бо все це вiд Тебе, i з 14

Твоєї руки дали ми Тобi. Бо ми приходьки перед лицем Твоїм та чужинцi, як усi нашi батьки! Нашi 15

днi на землi мов та тiнь, i немає тривалого! Господи, Боже наш, уся ця безлiч, яку ми наготовили 16

на збудування Тобi храму для Ймення Твоєї святости, iз Твоєї руки вона, i все це Твоє! I я знаю, 17

Боже мiй, що Ти вивiдуєш серце й любиш щирiсть. У щиростi серця свого я пожертвував це все,
а тепер бачу я з радiстю народ Твiй, який знаходиться тут, що жертвує себе Тобi. Господи, Боже 18

Авраама, Iсака та Якова, наших батькiв, збережи ж навiки цей напрямок думок серця народу Тво-
го, i мiцно скеруй їхнє серце до Себе! А моєму синовi Соломоновi дай серце цiле, щоб виконувати 19

заповiдi Твої, свiдоцтва Твої та устави Твої, i щоб чинити все, i щоб збудувати цю твердиню, яку
я приготовив! I сказав Давид до всього збору: Поблагословiть же Господа, вашого Бога! I ввесь 20

збiр поблагословив Господа, Бога своїх батькiв, i нахилилися, i вклонилися всi до землi Господе-
вi й царевi! I принесли вони для Господа жертви, i спалили цiлопалення для Господа другого дня 21

вiд того дня, тисячу бичкiв, тисячу баранiв, тисячу овечок, i ливнi їхнi жертви, i безлiч жертов за
всього Iзраїля. I вони їли й пили перед Господом того дня з великою радiстю, i вдруге настанови- 22

ли Соломона, Давидового сина, i помазали його Господевi на володаря, а Садока на священика.
I сiв Соломон на Господньому тронi за царя на мiсцi свого батька Давида, i щастило йому, i його 23

слухався ввесь Iзраїль. I всi князi та лицарi, а також усi сини царя Давида пiддалися пiд Соломо- 24

на. I Господь високо звеличив Соломона на очах усього Iзраїля, i дав на нього величнiсть царства, 25

якої не було перед ним анi на жодному царевi над Iзраїлем. I Давид, син Єссеїв, царював над усiм 26

Iзраїлем. А днi, що вiн царював над Iзраїлем, були сорок лiт: у Хевронi царював вiн сiм рокiв, а в 27

Єрусалимi царював тридцять i три. I помер вiн у добрiй сивинi, ситий днями, багатством та сла- 28

вою, а замiсть нього зацарював син його Соломон. А дiла царя Давида, першi й останнi, ось вони 29

описанi в iсторiї провидця Самуїла, i в iсторiї пророка Натана, i в iсторiї прозорливця Гада, разом 30

з усiм царством його, i лицарськiстю його та часами, що перейшли над ним i над Iзраїлем, та над
усiма царствами тих країв.



ДРУГА КНИГА ХРОНIКИ

I
змiцнився Соломон, син Давидiв, над царством своїм, а Господь, Бог його, був iз ним та висо-1
ко звеличив його. I сказав Соломон до всього Iзраїля, до тисячникiв та сотникiв, i до суддiв, i2

до всiх начальникiв, до всього Iзраїля, до голiв батькiвських родiв. I пiшли Соломон та ввесь3

збiр iз ним до пагiрка, що в Гiв’онi, бо там була скинiя Божого заповiту, яку зробив Мойсей,
раб Господнiй, у пустинi. Але Божого ковчега Давид перенiс iз Кiр’ят-Єарiму туди, де приготовив4

йому мiсце Давид, бо вiн поставив йому скинiю в Єрусалимi. А мiдяного жертiвника, що зробив5

був Веселiїл, син Урiї, сина Хурового, вiн поставив перед скинiєю Господньою. I звертався до нього
Соломон та збiр. I зiйшов Соломон туди перед Господнє лице на мiдяний жертiвник, що нале-6

жав до скинiї заповiту, i принiс на ньому тисячу цiлопалень. Тiєї ночi явився Бог Соломоновi та й7

сказав йому: Зажадай, чого дати тобi! I сказав Соломон до Бога: Ти зробив був велику милiсть з8

батьком моїм Давидом, i настановив царем мене замiсть нього. Тепер, Господи, Боже, нехай буде9

виповнене слово Твоє до батька мого Давида, бо Ти настановив мене царем над народом числен-
ним, як порох землi. Дай тепер менi мудрiсть та знання, щоб умiв я виходити й входити перед цим10

народом, бо хто зможе судити цей великий Твiй народ? I сказав Бог до Соломона: За те, що оце11

було на серцi твоїм, i ти не жадав багатства, маєткiв та слави, анi душi ворогiв своїх, а також довгих
днiв не жадав ти, а жадав для себе мудрости та знання, щоб судити народ Мiй, над яким Я настано-
вив тебе царем, то дасться тобi мудрiсть та знання, а багатство, i маєтки та славу Я дам тобi такi,12

яких не було мiж царями перед тобою, i по тобi не буде таких! I прийшов Соломон iз пагiрка, що13

в Гiв’онi, до Єрусалиму, вiд скинiї заповiту, i зацарював над Iзраїлем. I зiбрав Соломон колесниць14

та верхiвцiв, i було в нього тисяча й чотири сотнi колесниць та дванадцять тисяч верхiвцiв, i вiн
порозмiщував їх по колесничних мiстах та при царi в Єрусалимi. I цар зiбрав в Єрусалимi срiбла15

та золота, мов камiння, а кедрiв зiбрав, щодо численности, як сикомор, що в Шефелi. А коней,16

що були в Соломона, приводили з Єгипту та з Кеве; царськi купцi купували їх з Кеве. I ходили17

вони, i вивозили з Єгипту колесницю за шiсть сотень срiбла, а коня за сотню й п’ятдесят. I так вони
вивозили все це своєю рукою для всiх царiв хiттiйських та царiв сирiйських.

I Соломон наказав будувати дiм для Господнього Ймення та дiм царський для себе. I вiдлiчив2, 2

Соломон сiмдесят тисяч чоловiка носiїв та вiсiмдесят тисяч чоловiка каменотесiв у горах, а керiв-
никiв над ними три тисячi й шiсть сотень. I послав Соломон до Хiрама, царя тирського, говорячи:3

Як зробив ти з батьком моїм Давидом, i послав був йому кедри на будову дому його, щоб сидiти в
ньому, так зроби й менi. Ось я будую храм для Ймення Господа, Бога мого, щоб присвятити Йому,4

щоб кадити перед Його лицем запашне кадило, i для постiйного покладення хлiба та для цiлопале-
ння на ранок i на вечiр, на суботи й на молодики та на свята Господа, Бога нашого. Навiки це над
Iзраїлем! А храм, якого я будую, великий, бо Бог наш бiльший вiд усiх богiв! А хто має силу збу-5, 6

дувати Йому храма, коли небо й небеса небес не обiймають Його? I хто я, що збудую Йому храма?
Хiба тiльки на кадiння перед лицем Його! А тепер пошли менi чоловiка, здiбного до роботи в золо-7

тi, i в срiблi, i в мiдi, i в залiзi, i в пурпурi, i в червенi, i в блакитi, i що вмiє вирiзувати рiзьби, разом iз
тими мистцями, що зо мною в Юдi та в Єрусалимi, яких приготовив батько мiй Давид. I пошли ме-8

нi з Ливану дерева кедрового, кипарисового та сандалового, бо я знаю, що твої раби вмiють рубати
дерева ливанськi. I оце мої раби будуть рабами твоїми, щоб наготовити менi безлiч дерева, бо цей9

храм, що я будую, буде великий та пишний! А ось дереворубам, що стинають дерева, рабам твоїм,10

дав я пшеницi, як поживи, двадцять тисяч корiв, та ячменю двадцять тисяч корiв, i вина двадцять
тисяч батiв, i оливи двадцять тисяч батiв. I сказав Хiрам, цар тирський, листом i послав до Соло-11

мона: Через любов Господа до народу Свого поставив Вiн тебе над ними за царя. I сказав Хiрам:12

Благословенний Господь, Бог Iзраїлiв, що вчинив небеса та землю, що дав царевi Давидовi сина
мудрого, який має розум та багатий на знання, що збудує дiм Господнiй та дiм царський для себе!
А тепер я посилаю мудрого чоловiка, що має знання, Хурам-Авi, сина жiнки з Данових дочок, а13, 14

батько його тирянин, що вмiє робити в золотi та в срiблi, в мiдi, в залiзi, в камiннях та в деревах, у
пурпурi й у блакитi, i в вiссонi, i в червенi, i рiзати всяку рiзьбу, i виконувати всяку думку, що буде
дана йому з мистцями твоїми та з мистцями пана мого Давида, батька твого. А тепер пшеницю й15

ячмiнь, оливу та вино, про якi казав мiй пан, нехай посилає своїм рабам. А ми нарубаємо дерев16
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iз Ливану за всякою твоєю потребою, i спровадимо їх тобi плотами морем до Яфи, а ти спровадиш
їх до Єрусалиму. I перелiчив Соломон усiх людей приходькiв, що в Iзраїлевому Краї, за перелi- 17

ком, що перелiчив був їх його батько Давид, i було знайдено їх сто й п’ятдесят тисяч i три тисячi й
шiсть сотень. I вiн зробив iз них сiмдесят тисяч носiїв та вiсiмдесят тисяч каменотесiв у горах, та 18

тридцять тисяч i шiсть сотень керiвникiв, що спонукували той народ до працi.
I зачав Соломон будувати Господнiй дiм в Єрусалимi на горi Морiйя, що вказана була батьковi 3

його Давидовi, на мiсцi, яке приготовив Давид на тоцi євусеянина Орнана. I зачав вiн будувати 2

другого мiсяця, другого дня, четвертого року свого царювання. А це основа будови Божого дому: 3

довжина шiстдесят лiктiв старою мiрою, а ширина двадцять лiктiв. А притвор, щодо довжини, був 4

за шириною храму, двадцять лiктiв, а вишина сто й двадцять. I покрив вiн його зсередини чистим
золотом. А великий храм вiн покрив кипарисовим деревом, i покрив його добрим золотом, i наро- 5

бив на ньому пальм та ланцюгiв. I покрив вiн той храм дорогим каменем на оздобу, а золото золото 6

було з Парваїму. I покрив вiн золотом храм, балки, пороги, i стiни його та його дверi, а на стiнах 7

повирiзував херувимiв. I зробив дiм Святого Святих: довжина його за шириною храму двадцять 8

лiктiв, i ширина його двадцять лiктiв. I покрив вiн його добрим золотом, на таланти шiсть сотень.
А вага цвяхiв на шеклi золота п’ятдесят; i горницi покрив золотом. I зробив вiн у домi Святого 9, 10

Святих двох херувимiв рiзьб’яною роботою, i покрив їх золотом. А крила херувимiв: довжина їх 11

двадцять лiктiв, крило одного на п’ять лiктiв, дотикалося стiни храму, а крило iнше п’ять лiктiв, до-
тикалося крила другого херувима. А крило другого херувима п’ять лiктiв, дотикалося стiни храму, 12

а крило iнше п’ять лiктiв, прилягало до крила iншого херувима. Розтягненi крила цих херувимiв 13

двадцять лiктiв; i вони стояли на ногах своїх, а їхнi обличчя до храму. I зробив вiн завiсу, блакить, i 14

пурпур, i червень, i вiссон, i наробив на нiй херувимiв. I зробив вiн перед храмом два стовпи, трид- 15

цять i п’ять лiктiв завдовжки, а маковицi, що на верху його, п’ять лiктiв. I поробив ланцюги, як у 16

девiрi, i дав їх на верхи тих стовпiв. I зробив сотню гранатових яблук, i дав на ланцюги. I поставив 17

стовпи перед храмом, один з правицi, а один з лiвицi. I назвав iм’я правому: Яхiн, а iм’я лiвому Боаз.
I зробив мiдяного жертiвника, двадцять лiктiв довжина йому i двадцять лiктiв ширина йому, i 4

десять лiктiв височина йому. I зробив вiн лите море, десять на мiру лiктем вiд краю його до краю 2

його, навколо круглясте, i п’ять на мiру лiктем височина йому. А шнур тридцять на мiру лiктем ото-
чував його навколо. А пiд ним постать волiв, що зо всiх сторiн оточують його, на десять лiктiв на 3

мiру лiктем оточують море навколо; два ряди волiв вiдлитi при вiдливаннi його. Воно стояло на 4

дванадцятьох волах, три оберненi на пiвнiч, i три оберненi на захiд, i три оберненi на пiвдень, i три
оберненi на схiд. А море на них зверху, а всi зади їх до нутра. А грубина його долоня, а край його 5

як робота краю келiха, квiтки лiлеї. Мiстило воно три тисячi батiв. I зробив десять умивальниць, i 6

поставив п’ять з правицi, а п’ять з лiвицi, щоб мити в них, приготовлене на цiлопалення полощуть у
них, а море для священикiв, щоб митися в ньому. I зробив десять золотих свiчникiв, як належало- 7

ся, i поставив їх у храмi п’ять з правицi, а п’ять з лiвицi. I зробив десять столiв, i поставив у храмi, 8

п’ять з правицi, а п’ять з лiвицi. I зробив сто золотих кропильниць. I зробив священиче подвiр’я та 9

подвiр’я велике, i дверi до подвiр’я, i їхнi дверi покрив мiддю. А море поставив з правого боку на 10

пiвденний схiд. I поробив Хурам горнята, i лопатки, i кропильницi. I покiнчив Хурам робити пра- 11

цю, яку зробив для царя Соломона в Божому домi: два стовпи, i кулi, i двi маковицi на верху тих 12

стовпiв, i двi мережки на покриття обидвох куль маковиць, що на верхах стовпiв, i чотири сотнi 13

гранатових яблук для обох мережок, два ряди гранатових яблук для однiєї мережки, щоб покрити
обидвi кулi маковиць, що на передi тих стовпiв. I поробив пiдстави, i поробив умивальницi на тих 14

пiдставах, одне море, i дванадцять волiв пiд ним, i горнята, i лопатки, i видельця, i всi їхнi речi по- 15, 16

робив Хурам-Авiв царевi Соломоновi для Господнього дому з виполiруваної мiдi. На Йорданськiй 17

рiвнинi повiдливав їх цар у глинистiй землi мiж Суккотом та мiж Цередою. I наробив Соломон усiх 18

цих речей дуже багато, бо не дослiджена була вага мiдi. I поробив Соломон усi речi, що в Божо- 19

му домi, та золотого жертiвника й столи, а на них хлiб показний, i свiчники, i їхнi лямпадки, щоб 20

запалювати їх за постановою перед девiром, зо щирого золота. А квiтки, i лямпадки, i щипчики iз 21

золота, з досконалого золота. А ножицi, i кропильницi, i ложки, i кадильницi зо щирого золота; а 22

вхiд до дому, його внутрiшнi дверi до Святого Святих та дверi дому до храму iз золота.
I була закiнчена вся праця, яку зробив Соломон для Господнього дому. I Соломон повносив 5

освяченi речi свого батька Давида, i срiбло, i золото, i всi цi речi дав до скарбницi Божого дому.
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Тодi Соломон зiбрав до Єрусалиму Iзраїлевих старших, i всiх голiв племен, начальникiв батькiв-2

ських родiв Iзраїлевих синiв, щоб перенести ковчега Господнього заповiту з Давидового Мiста,
воно Сiон. I були зiбранi до царя всi iзраїльтяни в свято, воно сьомого мiсяця. I поприходили всi3, 4

Iзраїлевi старшi, i Левити понесли ковчега. I понесли ковчега та скинiю заповiту, i всi святi речi,5

що в скинiї, несли їх священики та Левити. А цар Соломон та вся Iзраїлева громада, що зiбралася6

при ньому перед ковчегом, приносили в жертву худобу дрiбну та худобу велику, що через многоту
не була анi записувана, анi лiчена! I священики внесли ковчега Господнього заповiту до його мi-7

сця, до девiру дому, до Святого Святих, пiд крила херувимiв. А херувими простягали крила над8

мiсцем ковчега, i затiнювали херувими над ковчегом та над його держаками зверху. А тi держаки9

були довгi, i головки тих держакiв були виднi з ковчегу, що перед девiром, а назовнi не були виднi.
I були вони там аж до цього дня. У ковчезi не було нiчого, тiльки двi таблицi, що поклав Мойсей10

на Хоривi, коли Господь склав був заповiта з Iзраїлевими синами при виходi їх iз Єгипту. I стало-11

ся, як священики виходили iз святинi, а всi священики, що були там, освятилися, без додержання
черг, а Левити спiваки, усi вони, аж до Асафа, Гемана, Єдутуна, i синiв їхнiх та братiв їхнiх, убранi12

в вiссон, з цимбалами, iз арфами та з цитрами, стояли на схiд вiд жертiвника, а з ними сто й двад-
цять священикiв, що сурмили на сурмах, i було воно для сурмачiв та спiвакiв як одне, щоб подати13

один голос на хвалу та дяку Господевi, i як загримiв голос на сурмах, i на цимбалах, i на музичних
знаряддях, i як хвалили Господа: Добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя! то дiм, дiм Господнiй
наповнився хмарою!... I не могли священики стояти й служити через ту хмару, бо слава Господня14

наповнила дiм Божий!...
Тодi Соломон проказав: Промовив Господь, що Вiн пробуватиме в мряцi. А я збудував храм6, 2

оселi Твоєї, i мiсце Твого пробування навiки! I повернув цар обличчя своє, та й поблагословив3

увесь Iзраїлiв збiр, увесь же Iзраїлiв збiр стояв. А вiн сказав: Благословенний Господь, Бог Iзра-4

їлiв, що Своїми устами говорив був iз моїм батьком Давидом, i руками Своїми виконав, кажучи:
Вiд того дня, коли Я вивiв Свiй народ з єгипетського краю, Я не вибрав Собi мiста зо всiх Iзраї-5

левих племен, щоб збудувати храм на пробування Мого Iмени там. I не вибрав Я нiкого, щоб був
володарем над народом Моїм, Iзраїлем. Та вибрав Я Єрусалим на пробування Мого Iмени там, i6

вибрав Я Давида, щоб був над народом Моїм, Iзраїлем. I було на серцi мого батька Давида збуду-7

вати храм для Ймення Господа, Бога Iзраїлевого. Та сказав Господь до мого батька Давида: За те,8

що на твоєму серцi було збудувати храм для Ймення Мого, ти зробив добре, що було тобi на сер-
цi. Тiльки ти не збудуєш цього храму, але син твiй, що вийде iз стегон твоїх, вiн збудує цей храм9

для Ймення Мого! I сповнив Господь Своє слово, що Вiн говорив. I став я замiсть батька свого10

Давида та й сiв на Iзраїлевому тронi, як говорив був Господь, i я збудував оцей храм для Ймен-
ня Господа, Бога Iзраїлевого. I поставив я там ковчега, що в ньому Господнiй заповiт, якого Вiн11

склав з Iзраїлевими синами. I став вiн перед Господнiм жертiвником навпроти всього Iзраїлево-12

го збору, i простяг свої руки. А Соломон зробив був мiдяне стояло, i поставив його на середину13

подвiр’я, п’ять лiктiв довжина йому, i п’ять лiктiв ширина йому, а три лiктi вишина йому. I став вiн
на ньому, i став на колiна свої навпроти всього Iзраїлевого збору, i простяг свої руки до неба, та14

й сказав: Господи, Боже Iзраїлiв! Нема подiбного Тобi Бога на небi та на землi! Ти стережеш за-
повiта та милiсть для Своїх рабiв, що ходять перед Твоїм лицем усiм своїм серцем. Ти сповнив15

Своєму рабовi Давидовi, батьковi моєму, те, що говорив йому. I говорив Ти йому Своїми устами,
а рукою Своєю виповнив, як цього дня. А тепер, Господи, Боже Iзраїлiв, сповни для Свого раба16

Давида, мого батька, те, що говорив Ти йому, кажучи: Не переведеться з-перед лиця Мого нiхто з
тих, що мають сидiти на Iзраїлевому тронi, якщо тiльки сини твої будуть додержувати своїх дорiг,
щоб ходити в Законi Моїм, як ти ходив перед лицем Моїм. А тепер, Господи, Боже Iзраїлiв, нехай17

буде запевнене слово Твоє, яке Ти говорив рабовi Своєму Давидовi. Бо чи ж справдi Бог сидить з18

людиною на землi? Ось небо та небо небес не обiймають Тебе, що ж тодi храм цей, що я збудував?
I Ти звернешся до молитви Свого раба та до його благання, Господи, Боже мiй, щоб почути поклик19

та молитву, якою раб Твiй молиться перед лицем Твоїм, щоб очi Твої були вiдкритi на цей храм20

удень та вночi, на те мiсце, про яке Ти сказав, що покладеш Iм’я Своє там, щоб почути молитву,
якою буде молитися Твiй раб на цьому мiсцi. I Ти будеш прислухатися до благань Свого раба та21

Свого народу, Iзраїля, що будуть молитися на цьому мiсцi. I Ти почуєш iз мiсця Свого пробування,



283 II ХРОНIКИ 6. 22–7. 10

iз небес i почуєш, i пробачиш. Якщо згрiшить людина про ти свого ближнього, i буде примушена 22

принести клятву, щоб присягнути, i клятва прийде перед Твоїм жертiвником у цьому храмi, то Ти 23

почуєш iз небес, i зробиш, i розсудиш Своїх рабiв, обвинуватиш несправедливого, щоб дати його
дорогу на його голову, й усправедливиш справедливого, щоб дати йому за його справедливiстю.
А якщо Твiй народ, Iзраїль, буде вдарений ворогом, бо прогрiшив Тобi, i коли вони звернуться, i 24

будуть хвалити Iм’я Твоє, i будуть молитися, i будуть благати Тебе в цьому храмi, то Ти почуєш 25

iз небес, i простиш грiх народу Свого, Iзраїля, i вернеш їх до землi, яку дав Ти їм та їхнiм батькам!
Коли затримається небо, i не буде дощу, бо прогрiшаться Тобi, то вони помоляться на цьому мiсцi, 26

i будуть славити Iм’я Твоє, i з грiха свого навернуться, бо Ти будеш їх впокоряти, то Ти почуєш на 27

небесах, i пробачиш грiх Своїх рабiв та народу Свого, Iзраїля, бо покажеш їм ту добру дорогу, якою
вони пiдуть, i Ти даси дощ на Край Свiй, якого Ти дав Своєму народовi на спадщину! Голод коли 28

буде в Краю, моровиця коли буде, посуха, жовтачка, сарана, черва коли буде, коли його вороги
гнобитимуть його в Краї мiст його, коли буде яка пораза, яка хвороба, усяка молитва, усяке бла- 29

гання, що буде вiд якої людини чи вiд усього народу Твого, Iзраїля, коли кожен буде знати поразу
свою та горе своє, i простягне руки свої до цього храму, то Ти почуєш iз небес, iз мiсця постiйного 30

пробування Свого, i пробачиш, i даси тому чоловiковi за всiма його дорогами, бо Ти знаєш серце
його, бо Ти один знаєш серце людських синiв, щоб вони боялися Тебе, i ходили Твоїми дорогами 31

по всi днi, якi вони житимуть на поверхнi землi, яку Ти дав батькам нашим! Також i чужинця, який 32

не з народу Твого, Iзраїля, i вiн прийде з далекого краю ради Ймення Твого великого, i руки Твоєї
Сильної та рамена Твого витягненого, i прийде, i помолиться в цьому храмi, то Ти почуєш це з 33

небес, мiсця постiйного пробування Свого, i зробиш усе, про що буде кликати до Тебе той чужи-
нець, щоб усi народи землi пiзнали Iм’я Твоє, та щоб боялися Тебе, як народ Твiй, Iзраїль, i щоб
пiзнали вони, що Iм’я Твоє покликане над оцiм храмом, що я збудував! Коли народ Твiй вийде на 34

вiйну на своїх ворогiв, дорогою, якою Ти пошлеш їх, i помоляться вони до Тебе в напрямi до цього
мiста, що Ти вибрав його, та храму, що я збудував для Ймення Твого, то почуєш Ти з небес їхню 35

молитву та їхнє благання, i вчиниш їм суд! Коли вони згрiшать Тобi, бо немає людини, щоб вона 36

не згрiшила, i Ти розгнiваєшся на них, i даси їх вороговi, а їхнi поневiльники вiзьмуть їх до нево-
лi до краю далекого чи близького, i коли вони прийдуть до розуму в краю, куди взятi до неволi, i 37

навернуться, i будуть благати Тебе в краю своєї неволi, говорячи: Ми згрiшили, скривили дорогу
свою, i були ми несправедливi, i коли вони навернуться до Тебе всiм своїм серцем i всiєю душею 38

своєю в краю своєї неволi, куди їх поневолили, i помоляться в напрямi до свого Краю, що Ти дав
їхнiм батькам, i в напрямi мiста, яке Ти вибрав, та храму, що я збудував для Ймення Твого, то Ти 39

почуєш iз небес, iз постiйного мiсця пробування Свого, їхню молитву та їхнi благання, i вчиниш їм
суд, i простиш Своєму народовi, що вони згрiшили Тобi! Тепер, Боже мiй, благаю, нехай будуть 40

очi Твої вiдкритi, а ушi Твої наставленi на слухання молитви цього мiсця! А тепер, Устань же, о Го- 41

споди, Боже, на Свiй вiдпочинок, Ти й ковчег сили Твоєї! Священики Твої, о Господи Боже, нехай
у спасiння зодягнуться, а побожнi Твої хай добром веселяться! Господи Боже, не вiдвертай лиця 42

вiд Свого помазанця, згадай же про милiсть Своєму рабовi Давиду!
А коли Соломон закiнчив молитися, то зiйшов огонь iз небес, поїв цiлопалення та жертви, а 7

слава Господня наповнила храм той! I священики не могли ввiйти до Господнього дому, бо сла- 2

ва Господня наповнила дiм Господнiй! А всi Iзраїлевi сини бачили, як сходив огонь та Господня 3

слава на храм той, i вони попадали обличчям до землi на пiдлогу з камiнних плит, i вклонилися до
землi, i дякували Господевi: Добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя! А цар та ввесь народ при- 4

носили жертву перед Господнiм лицем. I принiс цар Соломон на жертву худоби великої двадцять 5

i двi тисячi, а худоби дрiбної сто й двадцять тисяч. I виконали обряд освячення Божого дому цар
та ввесь народ. А священики стояли на вартах своїх, а Левити зо знаряддями Господньої пiснi, 6

що поробив цар Давид на подяку Господевi, Бо навiки Його милосердя, коли Давид хвалив ними; i
священики сурмили навпроти них, а ввесь Iзраїль стояв... I посвятив Соломон середину подвiр’я, 7

що перед Господнiм домом, бо принiс там цiлопалення та лiй мирних жертв, бо мiдяний жертiвник,
якого зробив Соломон, не мiг умiстити цiлопалення й хлiбної жертви та лою. I справив Соломон 8

того часу те свято на сiм день, а ввесь Iзраїль був з ним, дуже великий збiр, що зiйшовся звiдти,
де йдеться до Хамату, аж до єгипетського потоку. А восьмого дня справили вiддання свята, бо 9

обряд освячення жертiвника справляли сiм день, i свято сiм день. А дня двадцятого й третього 10
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сьомого мiсяця вiдпустив вiн народ до їхнiх наметiв, радiсних та веселосердих через усе те добро,
що Господь учинив Давидовi й Соломоновi, та народовi Своєму Iзраїлевi. I закiнчив Соломон дiм11

Господнiй та дiм царський, та все, що приходило Соломоновi на серце, щоб зробити в Господньо-
му домi та в домi своєму, пощастило йому. I явився Господь Соломоновi вночi та й сказав йому:12

Вислухав Я молитви твої, та вибрав оце мiсце для Себе на храм жертви. Якщо Я замкну небеса,13

i не буде дощу, i якщо накажу саранi поїсти землю, i якщо нашлю моровицю на народ Мiй, i впо-14

коряться люди Мої, що над ними кличеться Iм’я Моє, i помоляться, i будуть шукати Iм’я Мого, i
повернуть зо злих своїх дорiг, то Я вислухаю з небес, i прощу їхнiй грiх, та й вилiкую їхнiй Край!
Тепер очi Мої будуть вiдкритi, а ушi Мої наставленi на слухання молитви цього мiсця. I тепер Я15, 16

вибрав, i освятив цей храм, щоб Iм’я Моє було там аж навiки, Мої ж очi та серце Моє будуть там по
всi днi. А тепер, якщо будеш ходити перед лицем Моїм, як ходив був батько твiй Давид, щоб зро-17

бити все, що наказав Я тобi, i якщо будеш дотримуватися уставiв Моїх та прав Моїх, то поставлю18

певно трона царства твого, як склав Я заповiта з батьком твоїм Давидом, говорячи: Не буде в тебе
переводу нiкому з пануючих в Iзраїлi! А якщо ви вiдвернетеся та покинете устави Мої й заповiдi19

Мої, що Я дав вам, i пiдете, i будете служити iншим богам, i будете вклонятися їм, то Я повириваю20

їх з Моєї землi, яку дав їм, а цей храм, що Я освятив для Ймення Свого, вiдкину вiд лиця Свого,
i дам його за приповiстку та за посмiховище серед усiх народiв! А храм цей, що був найвищий,21

кожен, хто проходитиме бiля нього, скам’янiє та й скаже: За що Господь зробив так цьому Краєвi
та храмовi цьому?... I вiдкажуть: За те, що вони покинули Господа, Бога батькiв своїх, Який вивiв22

їх з єгипетського краю, i держалися мiцно iнших богiв, i вклонялися їм, i служили їм, тому Вiн навiв
на них усе оце лихо!...

I сталося по двадцятьох роках, коли Соломон будував дiм Господнiй та свiй дiм, то мiста, якi8, 2

дав Хурам Соломоновi, Соломон розбудував їх, i осадив там Iзраїлевих синiв. I пiшов Соломон до3

Хават-Цови, i перемiг її. I збудував вiн Тадмора в пустинi, та всi мiста для запасiв, що побудував у4

Хаматi. I побудував вiн Бет-Хорон горiшнiй та Бет-Хорон долiшнiй, твердиннi мiста, мури, дверi5

та засуви, i Баалат, i всi мiста для запасiв, що були в Соломона, i всi мiста для колесниць, i мiста6

для верхiвцiв, i всяке пожадання Соломона, що жадав вiн збудувати в Єрусалимi й на Ливанi, та
в усьому Краї його панування. Увесь народ, позосталий з хiттеян, i з амореян, i з перiззеян, i7

з хiввеян, i з євусеян, що вони не з Iзраїля, з їхнiх синiв, що зосталися по них у Краї, що їх не8

повигублювали Iзраїлевi сини, то їх Соломон узяв на данину, i це позосталося аж до цього дня. А9

Iзраїлевих синiв Соломон не робив рабами для своєї працi, але вони були вiйськовi, i зверхники
сторожi його, i зверхники колесниць його та його верхiвцiв. I оце вони були зверхники-намiсники10

царя Соломона, двiстi i п’ятдесят, що панували над народом. А фараонову дочку перевiв Соломон11

iз Давидового Мiста до дому, що збудував для неї, як сказав: Не буде сидiти менi жiнка в домi
Давида, Iзраїлевого царя, бо святий вiн, бо Господнiй ковчег увiйшов у нього. Тодi Соломон принiс12

цiлопалення для Господа на Господньому жертiвнику, якого вiн збудував перед притвором, щоб за13

потребою кожного дня приносити жертву за Мойсеєвим наказом, на суботи, i на молодики, i на
свята три рази в роцi: в свято Опрiснокiв, i в свято Тижнiв, i в свято Кучок. I поставив вiн, за14

розпорядком Давида, батька свого, черги священикiв на їхню службу, i Левитiв на їхнiх вартах
на хвалу та на службу вiдповiдно до священикiв за потребою кожного дня, i придверних в їхнiх
чергах для кожної брами, бо такий був наказ Давида, Божого чоловiка. I не вiдступали вони вiд15

наказiв царя про священикiв та Левитiв, щодо всякої речi й щодо скарбiв. I була зроблена вся16

Соломонова праця аж до цього дня, вiд заложення Господнього дому й аж до закiнчення його, коли
був закiнчений дiм Господнiй. Тодi пiшов Соломон до Ецйон-Геверу та до Елоту над морським17

берегом в едомському краї. I прислав йому Хурам через своїх рабiв кораблi та рабiв, що знали18

море. I прийшли вони з Соломоновими рабами до Офiру, i взяли звiдти чотири сотнi й п’ятдесят
талантiв золота, i привезли до царя Соломона.

А цариця Шеви почула була про славу Соломонову, i прийшла випробувати Соломона загад-9
ками в Єрусалимi. Прийшла вона з дуже великим багатством, iз верблюдами, що несли пахощi та
безлiч золота й дорогого камiння. I прийшла вона до Соломона, i говорила з ним про все, що було
на серцi її. I Соломон вияснив їй усi її запити, i не було запиту, незнаного Соломоновi, якого не по-2

рiшив би вiн їй. I побачила цариця Шеви всю Соломонову мудрiсть та дiм, що вiн збудував, i їжу3, 4

столу його, i мешкання рабiв його, i поставу слуг його та їхнi одежi, i чашникiв його, та їхнi одежi,
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i вхiд його, яким вiн уходить до Господнього дому, i не могла вона з дива вийти! I сказала вона до 5

царя: Правдою було те, що я чула в своїм краї про твої дiла та про твою мудрiсть. I не повiрила 6

я їхнiм словам, аж поки сама не прийшла та не побачили мої очi, i ось не була представлена менi
й половина великости твоєї мудрости: ти перевищив славу, про яку я чула! Щасливi люди твої, i 7

щасливi оцi твої слуги, що завжди стоять перед обличчям твоїм та слухають твою мудрiсть! Нехай 8

буде благословенний Господь, Бог твiй, що вподобав тебе, щоб посадити тебе на Свого трона за
царя у Господа, Бога твого, через любов Бога твого до Iзраїля, щоб утвердити його навiки. I Вiн
настановив тебе над ними царем, щоб чинити право та справедливiсть! I дала вона царевi сто й 9

двадцять талантiв золота, i дуже багато пахощiв та дороге камiння. I бiльш уже не було таких па-
хощiв, як тi, що цариця Шеви дала царевi Соломоновi! I також Хурамовi раби та раби Соломоновi, 10

що довозили золото з Офiру, спроваджували алмугове дерево та дороге камiння. I поробив цар з 11

алмугового дерева сходи для Господнього дому та для дому царського, i гусла, i арфи для спiва-
кiв. I такi речi, як вони, не баченi перед тим в юдейському Краї! А цар Соломон дав царицi Шеви 12

все бажання її, чого вона бажала, окрiм такого, що вона привезла до царя. I пiшла вона назад до
свого краю, вона та слуги її. I була вага того золота, що приходило для Соломона в одному роцi, 13

шiсть сотень i шiстдесят i шiсть талантiв золота, окрiм того, що приходило вiд купцiв та з торговлi 14

ходячих. I всi царi арабськi та намiсники Краю довозили золото й срiбло Соломоновi. I зробив 15

цар Соломон двi сотнi великих щитiв iз кутого золота, шiсть сотень шеклiв кутого золота йшло на
одного щита, та три сотнi щитiв менших iз кутого золота, три сотнi шеклiв золота йшло на одного 16

щита. I цар вiддав їх до дому Ливанського Лiсу. I зробив цар великого трона зо слонової кости, 17

i покрив його чистим золотом. У трона було шiсть схiдцiв та пiднiжжя з золота позад трону, та 18

поруччя з цього й з того боку при мiсцi сидiння, та два леви, що стояли при поруччях. I дванадцять 19

левiв стояли там на шости ступенях з того й з того боку. По всiх царствах не було так зробленого! I 20

ввесь посуд на пиття царя Соломона золото, i всi речi дому Ливанського Лiсу щире золото, нiчого з
срiбла, воно за Соломонових днiв не рахувалося за щось. Бо царевi кораблi ходили до Таршiшу з 21

Хурамовими рабами. Раз на три роки приходили таршiськi кораблi, що довозили золото та срiбло,
слонову кiсть, i мавп та пав. I став цар Соломон найбiльшим вiд усiх земних царiв, щодо багатства 22

та щодо мудрости. I всi земнi царi хотiли бачити Соломона, щоб послухати його мудрости, що Бог 23

дав у його серце. I вони приносили кожен свого дара, речi срiбнi та речi золотi, й одежу, зброю та 24

пахощi, конi та мули, що на рiк припадало. I було в Соломона чотири тисячi кiнських жолобiв та 25

колесниць, i дванадцять тисяч верхiвцiв, i вiн порозмiщував їх по колесничних мiстах та при царi
в Єрусалимi. I вiн панував над усiма царями вiд Рiчки й аж до краю филистимлян, i аж до єги- 26

петської границi. I Соломон наскладав в Єрусалимi срiбла, мов того камiння, а кедрiв наскладав, 27

щодо численности, як сикомори, що в Шефелi! А коней приводили Соломоновi з Єгипту та з усiх 28

країв. А решта Соломонових дiл, перших та останнiх, ото вони описанi в iсторiї пророка Натана, 29

i в пророцтвi шiлонянина Ахiйї, i в видiннях прозорливця Єдi на Єровоама, Неватового сина. I 30

царював Соломон в Єрусалимi над усiм Iзраїлем сорок лiт. I спочив Соломон за своїми батьками, 31

i поховали його в Мiстi Давида, батька його, а замiсть нього зацарював син його Рехав’ам.
I пiшов Рехав’ам до Сихему, бо до Сихему зiйшовся ввесь Iзраїль, щоб настановити його царем. 10

I сталося, як почув це Єровоам, Неватiв син, вiн був в Єгиптi, куди втiк вiд царя Соломона, то вер- 2

нувся Єровоам з Єгипту. I послали й покликали його. I прийшов Єровоам та ввесь Iзраїль, i вони 3

говорили до Рехав’ама, кажучи: Твiй батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти полегши жорсто- 4

ку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав вiн був на нас, i ми будемо служити тобi. А 5

вiн вiдказав їм: Iдiть ще на три днi, i вернiться до мене. I пiшов той народ. I радився цар Рехав’ам 6

зо старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли вiн був живий, говорячи: Як
ви радите вiдповiсти цьому народовi? I вони говорили йому, кажучи: Якщо ти будеш добрим для 7

цього народу, i зробиш за волею їх, i говоритимеш їм добрi слова, то вони будуть тобi рабами по всi
днi. Та вiн вiдкинув пораду старших, що радили йому, i радився з молодиками, що виросли разом iз 8

ним, що стояли перед ним. I сказав вiн до них: Що ви радите, i що вiдповiмо цьому народовi, який 9

говорив менi, кажучи: Полегши ярмо, яке твiй батько наклав був на нас. I говорили з ним тi моло- 10

дики, що виросли з ним, кажучи: Так скажеш тому народовi, що промовляв до тебе, говорячи: Твiй
батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти дай полегшу нам. Отак скажеш до них: Мiй мiзинець
грубший за стегна мого батька! А тепер: мiй батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я добавлю до 11
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вашого ярма! Батько мiй карав вас бичами, а я битиму скорпiонами... I прийшов Єровоам та ввесь12

народ до Рехав’ама третього дня, як цар говорив, кажучи: Вернiться до мене третього дня. I цар13

жорстоко вiдповiв їм. I вiдкинув цар Рехав’ам пораду старших, i говорив до них за порадою тих14

молодикiв, кажучи: Мiй батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а я добавлю до нього! Батько мiй
карав вас бичами, а я скорпiонами!... I не послухався цар народу, бо це спричинене було вiд Бога,15

щоб справдити Господевi слово Своє, яке Вiн говорив був через шiлонянина Ахiйю, Неватового
сина. I побачив увесь Iзраїль, що цар не послухався їх, i народ вiдповiв царевi, кажучи: Яка нам16

частина в Давидi? I спадщини нема нам у синi Єссея! Усi до наметiв своїх, о Iзраїлю! Познай тепер
дiм свiй, Давиде! I пiшов увесь Iзраїль до наметiв своїх... А Iзраїлевi сини, що сидiли в Юдиних17

мiстах, то над ними зацарював Рехав’ам. I послав цар Рехав’ам Гадорама, що був над даниною, та18

Iзраїлевi сини закидали його камiнням, i вiн помер. А цар Рехав’ам поспiшив сiсти на колесницю
та втекти до Єрусалиму... I вiдпав Iзраїль вiд Давидового дому, i так є аж до цього дня.19

I прийшов Рехав’ам до Єрусалиму, i зiбрав дiм Юдин та Венiяминiв, сто й вiсiмдесят тисяч11
вибраних вiйськових, щоб воювати з Iзраїлем, щоб вернути царство Рехав’амовi. I було Госпо-2

днє слово до Шемаї, чоловiка Божого, говорячи: Скажи Рехав’амовi, Соломонову синовi, царевi3

Юдиному, та всьому Iзраїлевi в Юдi та в Венiяминi, говорячи: Так сказав Господь: Не йдiть i не4

воюйте з своїми братами! Вернiться кожен до дому свого, бо ця рiч сталася вiд Мене! I вони по-
слухалися Господнiх слiв, i вернулися з походу на Єровоама. I осiвся Рехав’ам в Єрусалимi, i5

побудував твердиннi мiста в Юдi. I збудував вiн Вiфлеєма, i Етама, i Текою, i Бет-Цура, i Сохо,6, 7

i Адуллама, i Гата, i Марешу, i Зiфа, i Адораїма, i Лахiша, i Азеку, i Цор’у, i Айялона, i Хевро-8, 9, 10

на, що в Юдi та в Венiяминi, мiста твердиннi. I змiцнив вiн тi твердинi, i дав у них начальникiв, i11

запаси, i оливи, i вина, а до кожного окремого мiста великi щити та ратища, i дуже сильно їх позмi-12

цнював. I був його Юда та Венiямин. А священики та Левити, що були в усьому Iзраїлi, зiбралися13

до нього з усiєї їхньої границi. Бо Левити кидали пасовиська свої та власнiсть свою, i приходили14

до Юди та до Єрусалиму, бо Єровоам та сини його усунули їх вiд священичого служiння Господевi,
i понаставляли собi священикiв для пагiркiв та демонiв, та для тельцiв, що вiн понароблював. А15, 16

за ними, зо всiх Iзраїлевих племен тi, що вiддавали своє серце шукати Господа, Бога Iзраїля, при-
ходили до Єрусалиму приносити жертви Господевi, Боговi батькiв своїх. I змiцнили вони Юдине17

царство, i пiдсилили Рехав’ама, Соломонового сина, на три роки, бо вони ходили три роки дорогою
Давида та Соломона. I взяв собi Рехав’ам жiнку Махалат, дочку Єрiмота, Давидового сина, та18

Авiхаїл, дочку Елiава, Iсаєвого сина. I вона породила йому синiв: Єуша, i Шемарiю, Загама. А по19, 20

нiй вiн узяв Мааху, дочку Авесаломову, i вона породила йому Авiйю, i Аттая, i Зiзу, i Шеломiта. I21

покохав Рехав’ам Мааху, Авесаломову дочку, над усiх жiнок своїх та наложниць своїх, бо вiн узяв
вiсiмнадцять жiнок та шiстдесят наложниць, i породив двадцять i вiсiм синiв та шiстдесят дочок.
А за голову Рехав’ам поставив Авiйю, Маахиного сина, за володаря серед братiв його, бо вiн хо-22

тiв настановити його царем. I мудро вiн чинив, i порозсилав усiх синiв своїх до всiх країв Юди й23

Венiямина, до всiх твердинних мiст, i дав їм багате утримання, i пiдшукав їм багато жiнок.
I сталося, як змiцнiло Рехав’амове царство й став вiн сильний, то покинув вiн, i ввесь Iзраїль12

iз ним, Господнього Закона. I сталося п’ятого року царя Рехав’ама, пiшов Шiшак, єгипетський2

цар, на Єрусалим, бо вони спроневiрилися Господевi, з тисячею й двомастами колесниць та з шi-3

стдесятьма тисячами верхiвцiв: i не було числа для народу, що прийшов iз ним з Єгипту, ливiянам,
суккiйянам та кушанам. I здобув вiн твердиннi мiста, що в Юдi, i прийшов аж до Єрусалиму. А4, 5

пророк Шемая прийшов до Рехав’ама та Юдиних зверхникiв, що зiбралися до Єрусалиму, утiкаю-
чи перед Шiшаком, та й сказав до них: Так сказав Господь: Ви залишили Мене, а тому Я залишив
вас i видав у Шiшакову руку! I впокорилися Iзраїлевi зверхники та цар i сказали: Справедливий6

Господь! А коли Господь побачив, що вони впокорилися, то було Господнє слово до Шемаї, гово-7

рячи: Упокорилися вони, не нищитиму їх, але дам їм трохи людей на порятунок, i не виллється гнiв
Мiй на Єрусалим через Шiшака. Бо вони стануть йому за рабiв, та й пiзнають тодi службу Ме-8

нi та службу царствам земним. I вийшов Шiшак, єгипетський цар, на Єрусалим, i забрав скарби9

Господнього дому та скарби дому царевого, i все позабирав. I забрав вiн золотi щити, що Соло-
мон поробив був. А цар Рехав’ам поробив замiсть них мiдянi щити, i склав їх на руки зверхника10

сторожiв, що стерегли вхiд до царського дому. I бувало, як тiльки цар iшов до Господнього дому,11

приходили бiгуни, та й носили їх, а потiм вертали їх до комори бiгунiв. А коли вiн впокорився, то12
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вiдвернувся вiд нього Господнiй гнiв, i не знищив його аж до вигублення. Та й у Юдеї були ще спра-
ви добрi. I змiцнився цар Рехав’ам в Єрусалимi й царював. А Рехав’ам був вiку сорока й одного 13

року, коли зацарював, i царював вiн сiмнадцять лiт в Єрусалимi, у тому мiстi, яке вибрав Господь
зо всiх Iзраїлевих племен,щоб покласти там Своє Ймення. А iм’я його матерi аммонiтка Наама. I 14

робив вiн лихе, бо не схиляв свого серця, щоб звертатися до Господа. А Рехав’амовi дiла, першi 15

й останнi, ото вони описанi в iсторiї пророка Шемаї та прозорливця Iддо: Родословнi книги. I то-
чилися вiйни помiж Рехав’амом та Єровоамом по всi днi. I спочив Рехав’ам зо своїми батьками, i 16

був вiн похований у Давидовому Мiстi, а замiсть нього зацарював його син Авiйя.
Вiсiмнадцятого року царя Єровоама та зацарював Авiйя над Юдою. Три роки царював вiн в 13, 2

Єрусалимi. А iм’я його матерi Мiхая, дочка Урiїла з Гiв’ї. I вiйна точилася мiж Авiйєю та мiж Єро-
воамом. I зачав Авiйя вiйну з вiйськом хоробрих воякiв, чотири сотнi тисяч вибраних мужiв, а 3

Єровоам приготовився до вiйни з ним з вiсьмома сотнями тисяч вибраних мужiв, хоробрих воякiв.
I встав Авiйя з-над гори Цемараїм, що в Єфремових горах, та й сказав: Послухайте мене, Єро- 4

воаме, та ввесь Iзраїлю! Чи ж не вам знати, що Господь, Бог Iзраїлiв, дав Давидовi царство над 5

Iзраїлем навiки, йому та синам його, соляною умовою? Та встав Єровоам, Неватiв син, раб Со- 6

ломона, Давидового сина, i збунтувався на пана свого. I зiбралися до нього люди пустi, нiкчемнi, 7

i стали мiцнiшi вiд Рехав’ама, Соломонового сина. А Рехав’ам був юнак та м’якосердий, i не був
сильним проти них. А тепер ви говорите, щоб бути сильними проти Господнього царства в руцi 8

Давидових синiв, а вас велика кiлькiсть, i з вами золотi тельцi, яких Єровоам понароблював вам за
богiв. Чи ж ви не повиганяли Господнiх священикiв, Ааронових синiв, та Левитiв? I понаставляли 9

ви собi священикiв, як ставлять народи цих країв, кожен, хто прийде, щоб посвятитися молодим
бичком та сiмома баранами, то стає священиком для того, що не є Богом. А ми, Бог наш Господь, 10

i ми не полишили Його, а нашi священики, що служать Господевi, це Аароновi сини, а Левити при
службi. I ми приносимо Господевi цiлопалення кожного ранку та кожного вечора, i запашне кади- 11

ло, i укладання хлiба на чистому столi, i золотий свiчник та лямпади його, щоб запалювати кожного
вечора, бо ми стережемо службу Господа, нашого Бога, а ви полишили Його! I ось з нами на чолi 12

Бог, i священики Його, i голоснi сурми, щоб сурмити на вас. Iзраїлевi сини, не воюйте з Господом,
Богом вашим, бо вам не поведеться! А Єровоам вирядив засiдку, щоб пiшла позад них, i були вони 13

перед Юдою, а засiдка позад них. I обернулися юдеї, аж ось у них бiй спереду та ззаду! I кликали 14

вони до Господа, а священики сурмили в сурми... I закричали юдеї. I сталося, як юдеї закричали, 15

то Бог ударив Єровоама та всього Iзраїля перед Авiйєю та перед Юдою. I повтiкали iзраїльтяни 16

перед Юдою, i Бог дав їх в їхню руку. I вдарили в них Авiйя та народ його великою поразою, i по- 17

падали трупи з Iзраїля, п’ять сотень тисяч вибраних мужiв! I впокорилися Iзраїлевi сини того часу, 18

а Юдинi сини змiцнiли, бо опиралися на Господа, Бога їхнiх батькiв. I гнався Авiйя за Єровоамом, 19

i здобув вiд нього мiста: Бет-Ел та залежнi його мiста, i Єшану та залежнi її мiста, i Ефрон та зале-
жнi його мiста. I Єровоам не затримав сили вже за днiв Авiйї. I вдарив його Господь, i вiн помер. I 20, 21

змiцнився Авiйя, i взяв собi чотирнадцять жiнок, i породив двадцять i двоє синiв та шiстнадцятеро
дочок. А решта Авiйєвих дiл, i дороги його та слова його описанi в iсторiї пророка Iддо. 22

I спочив Авiйя зо своїми батьками, i поховали його в Давидовому Мiстi, а замiсть нього зацарю- 14
вав син його Аса. За його днiв заспокоївся Край на десять лiт. I робив Аса добре та вгодне в очах 2

Господа, Бога свого. I повсував вiн жертiвники чужих богiв та пагiрки, i порозбивав камiннi стовпи 3

для божкiв, i постинав святi дерева. I наказав вiн Юдi звертатися до Господа, Бога батькiв своїх, i 4

виконувати Його Закона та заповiдь. I повсував вiн зо всiх Юдиних мiст пагiрки та подоби сонця. 5

I заспокоїлося царство при ньому. I побудував вiн твердиннi мiста в Юдi, бо заспокоївся Край, i 6

не було на нього вiйни за тих рокiв, бо Господь дав йому мир. I сказав вiн до Юди: Побудуймо цi 7

мiста, й оточiмо муром та баштами, ворiтьми та засувами. Iще вiн, цей Край, наш, бо зверталися ми
до Господа, нашого Бога. Зверталися ми, i Вiн дав нам мир навколо. I побудували, i їм щастило. I 8

було в Аси вiйська: носiїв великих щитiв та ратищ з Юди три сотнi тисяч, а з Венiямина таких, що
носять малого щита, та лучникiв двiстi й вiсiмдесят тисяч. Усi вони хоробрi вояки. I вийшов на них 9

кушеянин Зерах iз вiйськом у тисячу тисяч та з трьома сотнями колесниць, i прибув аж до Марешi.
I вийшов Аса проти нього, i вони вставилися до бою в долинi Цефат при Марешi. I кликнув Аса 10, 11

до Господа. Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому, крiм Тебе, допомогти численному або без-
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силому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, i в Iм’я Твоє ми прийшли
на цю безлiч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе! I побив Господь кушеян12

перед Асою та перед Юдою, i кушеяни повтiкали. I гнав їх Аса та народ, що був з ним, аж до Ге-13

рару. I попадало з кушеян багато, так що нiхто з них не залишився живий, бо вони були поторощенi
перед Господнiм лицем та перед табором Його. I понесли вони дуже багато здобичi. I побили вони14

всi мiста навколо Герару, бо Господнiй страх був на них. I пограбували вони всi тi мiста, бо в них
було багато здобичi. Порозбивали вони також намети чередникiв, i зайняли дуже багато дрiбної15

худоби та верблюдiв, та й вернулися до Єрусалиму.
А Азарiя, син Оведiв, злинув на нього Дух Божий. I вийшов вiн перед Асу та й сказав йому:15, 2

Послухайте мене, Асо та ввесь Юдо й Венiямине! Господь з вами, якщо будете з Ним, i якщо будете
Його шукати, дасть вам знайти Себе. А якщо ви полишите Його, полишить Вiн вас! У Iзраїля було3

багато днiв, коли був вiн без правдивого Бога, i без священика-вчителя та без Закону. I вернувся4

вiн в утиску своєму до Господа, Бога Iзраїлевого, i вони шукали Його, i Вiн дав їм знайти Себе. А5

тими часами не було спокою анi тому, хто виходить, анi тому, хто входить, бо були великi неспокої
в усiх мешканцiв Краю. I воював народ проти народу та мiсто проти мiста, бо Бог побентежив їх6

усяким лихом. А ви будьте мiцнi, i нехай не слабнуть вашi руки, бо є нагорода для вашої чинности!7

А коли Аса почув оцi слова та пророцтво, яке говорив пророк Азарiя, син Оведiв, то змiцнився,8

i повикидав поганськi гидоти зо всього краю Юдиного та Венiяминового, та з мiст, якi вiн здобув
з Єфремових гiр, i вiдновив Господнього жертiвника, що перед Господнiм притвором. I зiбрав вiн9

усього Юду й Венiямина та тих, що мешкали часово з ними з Єфрему, i з Манасiї, i з Симеона, бо
дуже багато поперебiгали до нього з Iзраїля, коли побачили, що з ним Господь, його Бог. I вони10

зiбралися до Єрусалиму третього мiсяця, п’ятнадцятого року царювання Аси. I принесли вони того11

дня в жертву для Господа зо здобичi, яку поприводили: худоби великої сiм сотень, а худоби дрiбної
сiм тисяч. I ввiйшли вони в умову, щоб звертатися до Господа, Бога їхнiх батькiв, усiм своїм серцем12

та всiєю своєю душею. А кожен, хто не буде звертатися до Господа, Бога Iзраїля, буде забитий13

вiд малого й аж до великого, вiд чоловiка й аж до жiнки. I заприсяглися вони Господевi голосом14

сильним, i окликом, i сурмами, i рогами. I тiшився ввесь Юда тiєю присягою, бо вони заприсяглися15

всiм серцем своїм, i всiєю своєю волею шукали Його, i Вiн дав їм знайти Себе. I Господь дав їм мир
навколо. I навiть Мааху, матiр царя Аси, й її вiн позбавив права бути царицею, бо вона зробила16

була iдола Астарти. I Аса порубав боввана її, i розтер, i спалив у долинi Кедрон. Та пагiрки не17

минулися в Iзраїля, але Асине серце було все з Господом по всi його днi. I внiс вiн до Божого дому18

святi речi свого батька та святi речi свої, срiбло, i золото, i посуд. А вiйни не було аж до тридцять19

й п’ятого року царювання Аси.
Тридцятого й шостого року царювання Аси пiшов Баша, Iзраїлiв цар, проти Юди, i будував Ра-16

му, щоб не дати нiкому вiд Аси, царя Юдиного, виходити та входити. I винiс Аса срiбло та золото2

iз скарбниць Господнього дому та дому царевого, i послав до Бен-Гадада, царя сирiйського, що си-
дiв у Дамаску, говорячи: Є умова мiж мною та мiж тобою, i мiж батьком моїм та батьком твоїм.3

Ось послав я тобi срiбла та золота, iди, зламай умову свою з Башею, царем Iзраїлевим, i нехай вiн
вiдiйде вiд мене. I послухався Бен-Гадад царя Аси, i послав зверхникiв свого вiйська на Iзраїлевi4

мiста, i вони поруйнували Iййона, i Дана, i Авел-Маїма та всi запаси мiст Нефталимових. I ста-5

лося, як Баша це почув, то перестав будувати Раму, i спинив свою працю. А цар Аса взяв усього6

Юду, i вони повиносили камiння Рами та її дерево, що з них будував був Баша, i побудував з то-
го Геву та Мiцпу. А того часу прийшов прозорливець Хананi до Аси, Юдиного царя, та й сказав7

до нього: Через те, що ти спирався на сирiйського царя, а не сперся на Господа, Бога свого, тому
втекло з твоєї руки вiйсько сирiйського царя. Чи ж не були кушеяни та ливiяни вiйськом дуже8

великим, колесницями й верхiвцями дуже численними? Та коли ти сперся на Господа, Вiн дав їх
у твою руку. Бо очi Господнi дивляться по всiй землi, щоб змiцнити тих, у кого все їхнє серце до9

Нього. Тому зробив ти нерозумно, бо вiдтепер будуть у тебе вiйни! I розгнiвався Аса на прозор-10

ливця, i дав його до в’язницi, бо був у гнiвi на нього за це. I Аса тиснув декого з народу того часу.
I оце Асинi дiла, першi та останнi, ось вони описанi в книзi Юдиних та Iзраїлевих царiв. I зане-11, 12

дужав Аса тридцятого й дев’ятого року свого царювання на свої ноги, i хвороба його була тяжка.
Та й у хворобi своїй не звертався вiн до Господа, але до лiкарiв. I спочив Аса з своїми батьками,13

i помер сорокового й першого року свого царювання. I поховали його в його гробницях, якi вiн14
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викопав собi в Давидовому Мiстi. I поклали його на ложi, що вiн наповнив пахощами та рiзними,
по-мiстецькому зробленими, мастями. I спалили йому дуже велике палiння.

А замiсть нього зацарював син його Йосафат, та змiцнився над Iзраїлем. I поставив вiн вiйсько 17, 2

по всiх укрiплених Юдиних мiстах, i дав залоги в Юдиному краї та в Єфремових мiстах, якi був
здобув його батько Аса. I був Господь з Йосафатом, бо вiн ходив першими дорогами батька свого 3

Давида, i не шукав Ваалiв. Бо вiн звертався до Бога свого батька, i ходив за Його заповiдями, а 4

не за чином Iзраїля. I Господь змiцнив його царство в руцi його, i вся Юдея давала дарунка Йоса- 5

фатовi, i було в нього багато багатства та слави. I повищилось серце його на Господнiх дорогах, 6

i вiн iще повсовував пагiрки та Астарти з Юди. А третього року свого царювання послав вiн до 7

своїх зверхникiв, до Бен-Хаїла, i до Овадiї, i до Захарiя, i до Натанаїла, i до Мiхаї, щоб вони на-
вчали в Юдиних мiстах. А з ними були Левити: Шемая, i Натанiя, i Зевадiя, i Асаїл, i Шемiрамот, 8

i Єгонатан, i Адонiйя, i Товiйя, i Тов-Адонiйя, Левити, а з ними Елiшама та Єгорам, священики.
I навчали вони в Юдеї, а з ними була книга Закону Господнього. I ходили вони довкола по всiх 9

Юдиних мiстах, i навчали серед народу. I був страх Господнiй на всiх царствах краю, що навколо 10

Юди, i вони не воювали з Йосафатом. А вiд филистимлян приносили Йосафатовi дари та срiбло 11

данини; також араби приводили йому дрiбну худобу: сiм тисяч i сiм сотень баранiв та сiм тисяч i
сiм сотень козлiв. I Йосафат усе зростав угору. I побудував вiн в Юдi твердинi та мiста на запа- 12

си. I мав вiн багато добра по Юдиних мiстах, i мужiв вiйськових, хоробрих воякiв в Єрусалимi. А 13, 14

оце їхнiй перегляд, за домами їхнiх батькiв. Вiд Юди тисячники: зверхник Адна, а з ним три сотнi
тисяч хоробрих воякiв. А при ньому зверхник Єгоханан, а з ним двiстi й вiсiмдесят тисяч. А при 15, 16

ньому Амасiя, син Зiхрi, що присвятив себе Господевi, а з ним двiстi тисяч хоробрих воякiв. А вiд 17

Венiямина: хоробрий вояк Ел’яда, а з ним двiстi тисяч узброєних луком та щитом. А при ньому 18

Єгозавад, а з ним сто й вiсiмдесят тисяч узброєного вiйська. Оцi служили царевi, опрiч тих, яких 19

цар умiстив по твердинних мiстах по всьому Юдi.
I було в Йосафата багато багатства та слави, i вiн посвоячився з Ахавом. А по кiлькох роках 18, 2

пiшов вiн до Ахава до Самарiї. I Ахав нарiзав багато худоби дрiбної та худоби великої йому та наро-
довi, що з ним, i намовив його пiти на гiлеадський Рамот. I сказав Ахав, цар Iзраїлiв, до Йосафата, 3

царя Юдиного: Чи пiдеш зо мною до гiлеадського Рамоту? А той вiдказав йому: Я як ти, народ мiй
як твiй народ, i буду з тобою на вiйнi. I сказав Йосафат до Iзраїлевого царя: Вивiдай зараз слово 4

Господнє! I зiбрав Iзраїлiв цар пророкiв, чотири сотнi чоловiка, та й сказав до них: Чи йти нам на 5

вiйну на гiлеадський Рамот, чи занехати? А тi сказали: Iди, i Бог дасть його в цареву руку! I сказав 6

Йосафат: Чи нема тут iще Господнього пророка, i звернiмось до нього. I сказав Iзраїлiв цар до 7

Йосафата: Є ще один муж, щоб через нього звернутися до Господа. Та я ненавиджу його, бо вiн не
пророкує на мене добре, а по всi днi свої тiльки лихе. Це Мiхей, син Їмлин. А Йосафат вiдказав:
Нехай цар не говорить таке! I покликав Iзраїлiв цар одного евнуха й сказав: Приведи скорiше Мi- 8

хея, Їмлиного сина! А цар Iзраїлiв та Йосафат, цар Юдин, сидiли кожен на тронi своїм, повбиранi 9

в шати; а сидiли вони при входi брами Самарiї, а всi пророки пророкували перед ними. А Цiдкiйя, 10

Кенаанин син, зробив собi залiзнi роги й сказав: Так сказав Господь: Оцим будеш бодати сирiян аж
до вигублення їх! I всi пророки пророкували так, говорячи: Виходь до гiлеадського Рамоту, i май 11

успiх, i Господь дасть його в цареву руку! А той посланець, що пiшов покликати Мiхея, говорив до 12

нього, кажучи: Ось слова тих пророкiв, одноусно звiщають царевi добро. Нехай же буде слово твоє
таке, як кожного з них, i ти говоритимеш добре. I сказав Мiхей: Як живий Господь, те, що скаже 13

Господь, тiльки те говоритиму! I прийшов вiн до царя, а цар сказав до нього: Мiхею, чи йти на вiйну 14

до гiлеадського Рамоту, чи занехати? А той вiдказав: Вийдiть, i будете мати успiх, i вони будуть данi
в вашу руку. I сказав йому цар: Аж скiльки разiв я заприсягав тебе, що ти не говоритимеш менi 15

нiчого, тiльки правду в Iм’я Господа? А той вiдказав: Я бачив усього Iзраїля, розпорошеного по го- 16

рах, немов вiвцi, що не мають пастуха. I сказав Господь: Немає в них пана, нехай вернуться з миром
кожен до дому свого! I сказав Iзраїлiв цар до Йосафата: Чи ж не казав я тобi, вiн не буде проро- 17

кувати менi доброго, а тiльки лихе? А Мiхей вiдказав: Тому послухайте Господнього слова: Бачив 18

я Господа, що сидiв на престолi Своїм, а все небесне вiйсько стояло по правицi Його та по лiвицi
Його. I сказав Господь: Хто намовить Ахава, Iзраїлевого царя, i вiн вийде й упаде в гiлеадському 19

Рамотi? I говорили: той говорив так, а той говорив так. I вийшов дух, i став перед Господнiм лицем 20
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та й сказав: Я намовлю його! I сказав йому Господь: Чим? А той вiдказав: Я вийду й стану духом21

неправди в устах усiх його пророкiв. А Господь сказав: Ти намовиш, а також переможеш; вийди та
й зроби так! А тепер оце Господь дав духа неправди в уста оцих твоїх пророкiв, i Господь говорив22

на тебе недобре... I пiдiйшов Цiдкiйя, Кенаанин син, i вдарив Мiхея по щоцi та й сказав: Кудою23

це перейшов Дух Господнiй вiд мене, щоб говорити з тобою? А Мiхей вiдказав: Ось ти побачиш24

це того дня, коли ввiйдеш до внутрiшньої кiмнати, щоб сховатися... I сказав Iзраїлiв цар: Вiзьмiть25

Мiхея, i вiдведiть його до Амона, зверхника мiста, та до Йоаша, царевого сина, та й скажете: Отак26

сказав цар: Посадiть оцього до в’язничного дому, i давайте йому їсти скупо хлiба й скупо води, аж
поки я не вернуся з миром. А Мiхей вiдказав: Якщо справдi вернешся ти з миром, то не говорив27

Господь через мене. I до того сказав: Слухайте це, усi люди! I вийшов Iзраїлiв цар та Йосафат,28

цар Юдин, до гiлеадського Рамоту. I сказав Iзраїлiв цар до Йосафата: Я переберуся й пiду на бiй,29

а ти вбери свої шати! I перебрався Iзраїлiв цар, i пiшли на бiй. А сирiйський цар наказав зверх-30

никам своїх колесниць, говорячи: Не воюйте нi з малим, нi з великим, а тiльки з самим Iзраїлевим
царем! I сталося, як зверхники колесниць побачили Йонатана, то вони сказали: Це Iзраїлiв цар!31

I вони оточили його, щоб воювати. I закричав Йосафат, i Господь допомiг йому, i Бог звабив їх вiд
нього. I сталося, як зверхники колесниць побачили, що це не Iзраїлiв цар, то повернули вiд нього.32

А один чоловiк знехотя натягнув лука, та й ударив Iзраїлевого царя мiж пiдв’язанням пояса та мiж33

панцерем. А той сказав вiзниковi: Заверни назад, i випровадь мене вiд вiйська, бо я ранений... I34

збiльшився бiй того дня, а Iзраїлiв цар був поставлений на колесницi проти сирiян аж до вечора. I
помер вiн пiд час заходу сонця...

I вернувся Йосафат, цар Юдин, iз миром до дому свого до Єрусалиму. I вийшов перед нього19, 2

прозорливець Єгу, син Хананi, та й сказав до царя Йосафата: Чи будеш допомагати несправедли-
вому, а тих, хто ненавидить Господа, будеш любити? I за це на тобi гнiв вiд Господнього лиця. Але3

й добрi речi знайшлися при тобi, бо ти повигублював Астарти з Краю, i нахилив своє серце, щоб
шукати Господа. I осiвся Йосафат в Єрусалимi, i вiн знову виходив мiж народ вiд Беер-Шеви аж4

до Єфремових гiр, i навертав їх до Господа, Бога їхнiх батькiв. I понаставляв вiн суддiв у Краю, по5

всiх укрiплених Юдиних мiстах, для кожного мiста. I сказав вiн до суддiв: Дивiться, що ви робите,6

бо не для людини ви судите, але для Господа, i Вiн з вами в справi суду. А тепер нехай буде Го-7

споднiй страх на вас. Стережiться й робiть, бо нема в Господа, Бога нашого, кривди, анi огляду на
особу, анi брання дарунка. А також в Єрусалимi понаставляв Йосафат з Левитiв i з священикiв та8

з голiв батькiвських домiв Iзраїля для Господнього суду та для суперечок. I вернулися вони до Єру-
салиму. I вiн наказав їм, говорячи: Отак чинiть у страху Господньому, вiрнiстю та цiлим серцем.9

А щодо всякої суперечки, що прийде до вас вiд ваших братiв, що сидять по мiстах своїх, де треба10

розсудити чи то за кров, чи то за Закон, чи то за заповiдь, устави, чи за права, то остережете їх, i
вони не згрiшать Господевi, i не буде гнiву на вас та на ваших братiв. Так робiть, i не згрiшите! А11

ось священик Амарiя голова над вами до всяких Господнiх речей, а Завадiя, син Iзмаїлiв, володар
Юдиного дому, до всякої царевої речi, i писарi Левити перед вами. Будьте мiцнi й зробiть, i нехай
буде Господь з добрим!

I сталося по тому, пiшли моавiтяни та аммонiтяни, а з ними деякi з меунян, проти Йосафата20
на вiйну. I прийшли, i донесли Йосафатовi, говорячи: Прийшла на тебе сила силенна з того боку2

моря, з Сирiї, i ось вони в Хаццон-Тамарi, воно Ен-Гедi. I злякався Йосафат, i постановив звер-3

нутися до Господа. I вiн проголосив пiст на всю Юдею. I зiбралися юдеяни просити допомоги вiд4

Господа, також поприходили зо всiх Юдиних мiст просити Господа. I став Йосафат у зборi Юди-5

ному та єрусалимському в Господньому домi, перед новим подвiр’ям, та й сказав: Господи, Боже6

батькiв наших! Чи ж не Ти Бог на небесах? I Ти пануєш над усiма царствами народiв, i в руцi Твоїй
сила та мiць, i немає такого, хто б став проти Тебе! Чи ж не Ти, Боже наш, повиганяв мешканцiв7

цього Краю перед народом Твоїм, Iзраїлем, i дав його Авраамовому насiнню, Твоєму приятелевi
навiки? I вони осiлися в ньому, i збудували Тобi в ньому святиню для Ймення Твого, говорячи:8

Якщо прийде на нас зло, меч укарання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом9

та перед лицем Твоїм, бо Iм’я Твоє в цьому храмi, i будемо кликати до Тебе з нашого утиску, i Ти
почуєш, i спасеш. А тепер ось сини Аммоновi й Моавовi та мешканцi гори Сеїр, що через них Ти10

не дав iзраїльтянам iти, коли вони виходили були з єгипетського краю, i вони минули їх, i не вигу-
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били їх, i оце вони вiдплачують нам навалою, щоб вигнати нас iз спадку Твого, який Ти вiддав нам. 11

Боже наш, чи ж Ти не осудиш їх? Нема бо в нас сили перед цiєю силою силенною, що приходить на 12

нас, i ми не знаємо, що зробимо, бо нашi очi на Тебе! А всi юдеяни стояли перед Господнiм лицем, 13

також дiти їхнi, жiнки їхнi та їхнi сини. А Яхазiїл, син Захарiя, сина Бенаї, Єiїла, сина Маттанiї, 14

Левит iз Асафових синiв, був на ньому Дух Господнiй серед збору, i вiн сказав: Послухайте, ввесь 15

Юдо й мешканцi Єрусалиму та царю Йосафате! Так говорить до вас Господь: Не бiйтеся та не жа-
хайтеся перед цiєю силенною силою, бо не ваша ця вiйна, але Божа! Узавтра зiйдiть на них, ось 16

вони входять збiччям Цiцу, i ви їх знайдете на кiнцi долини, навпроти пустинi Єруїл. Не вам во- 17

ювати в цьому, поставтеся й станьте, i побачите, що Господнє спасiння з вами, Юдо й Єрусалиме!
Не бiйтеся й не жахайтеся, узавтра виходьте перед них, а Господь буде з вами! I вклонився Йо- 18

сафат обличчям до землi, а ввесь Юда та мешканцi Єрусалиму попадали перед Господнiм лицем,
щоб уклонитися Господевi. I встали Левити з синiв Кегатiвцiв та з синiв Корахiвцiв, щоб хвалити 19

Господа, Бога Iзраїлевого сильним голосом, високим. I повставали вони рано вранцi, i вийшли до 20

пустинi Текоя. А як вони виходили, став Йосафат та й сказав: Послухайте мене, Юда та мешканцi
Єрусалиму! Вiруйте в Господа, вашого Бога, i будете запевненi, вiрте пророкам Його, i пощаститься
вам! I радився вiн з народом, i поставив спiвакiв для Господа, i вони хвалили величнiсть святости, 21

коли йшли перед озброєними, i говорили: Дякуйте Господу, бо навiки Його милосердя! А того ча- 22

су, коли зачали вони спiвати та хвалити, дав Господь засiдку на синiв Аммонових i Моавових та
на мешканцiв гори Сеїр, що прийшли були проти Юди, i були вони побитi, бо повстали аммонi- 23

тяни та моавiтяни на мешканцiв гори Сеїр, щоб учинити їх закляттям, i щоб вигубити. А коли вони
покiнчили це з мешканцями Сеїру, стали помагати один проти одного, щоб вигубити себе. I коли 24

Юда прийшов на вартiвню до пустинi, i поглянули вони на натовп, аж ось трупи, що попадали на
землю, i не було урятованого! I прийшов Йосафат та народ його, щоб пограбувати їхню здобич, 25

i знайшли серед них дуже багато i маєтку, i одежi, i коштовностей, i понабирали собi стiльки, що
не могли нести. I вони три днi все грабували ту здобич, бо численна була вона! А четвертого дня 26

зiбралися вони до долини Бераха, бо там благословляли Господа; тому назвали iм’я тому мiсцю:
долина Бераха, i так воно зветься аж до сьогоднi. I вернулися всi юдеяни та єрусалимляни, а Йо- 27

сафат на чолi їх, щоб вернутися до Єрусалиму з радiстю, бо звеселив їх Господь спасiнням вiд їхнiх
ворогiв. I прибули вони до Єрусалиму з арфами й з цитрами та сурмами до Господнього дому. I 28, 29

був Божий страх на всi царства країв, коли вони почули, що Господь воював з Iзраїлевими ворога-
ми... I заспокоїлося Йосафатове царство, i дав йому його Бог мир навколо. I царював Йосафат 30, 31

над Юдою. Вiн був вiку тридцяти й п’яти рокiв, коли зацарював, а двадцять i п’ять лiт царював
в Єрусалимi. А iм’я його матерi Азува, дочка Шiлхи. I ходив вiн дорогою свого батька Аси, i не 32

уступався з неї, щоб робити вгодне в Господнiх очах. Тiльки пагiрки не минулися, i народ iще не 33

вчинив свого серця мiцним для Бога своїх батькiв. А решта Йосафатових дiл, першi й останнi, ото 34

вони описанi в записах Єгу, сина Хананi, що внесене до книги Iзраїлевих царiв. А по тому поєд- 35

нався Йосафат, цар Юдин, з Ахазiєю, Iзраїлевим царем, що робив несправедливо. I поєднався вiн 36

iз ним, щоб поробити кораблi, щоб ходити до Таршiшу. I поробили вони кораблi в Ецйон-Геверi.
Та Елiєзер, син Додави, з Марешi, пророкував на Йосафата, говорячи: За те, що ти поєднався з 37

Ахазiєю, поруйнував Господь чини твої! I порозбивалися тi кораблi, i не могли йти до Таршiшу...
I спочив Йосафат iз своїми батьками. I був вiн похований iз своїми батьками в Давидовому Мi- 21

стi, а замiсть нього зацарював син його Єгорам. I були в нього брати, Йосафатовi сини: Азарiя, 2

i Єхiїл, i Захарiй, i Азарiя, i Михаїл, i Шефатiя, усi вони сини Йосафата, Iзраїлевого царя. I дав 3

їм їхнiй батько великi подарунки срiбла, i золота, i коштовностi з твердинними мiстами в Юдi, а
царство дав Єгорамовi, бо вiн первороджений. I став Єгорам на царствi батька. I змiцнився вiн, i 4

позабивав усiх братiв своїх мечем, а також декого з Iзраїлевих зверхникiв. Єгорам був вiку трид- 5

цяти й двох лiт, коли зацарював, i царював вiсiм лiт в Єрусалимi. I ходив вiн дорогою Iзраїлевих 6

царiв, як робив Ахавiв дiм, бо Ахавова дочка була йому за жiнку. I робив вiн зло в Господнiх очах.
Та не хотiв Господь погубити Давидiв дiм ради заповiту, що склав був iз Давидом, i як говорив дати 7

свiтильника йому та синам його по всi днi. За його днiв вiдпав був Едом з-пiд Юдиної руки, i на- 8

становили над собою царя. I пiшов Єгорам зо своїми зверхниками, i всi колесницi з ним. I сталося, 9

що вiн устав уночi та й побив Едома, що оточив був його, та зверхникiв колесниць. I вiдпав Едом 10
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з-пiд Юдиної руки, i так є аж до цього дня. Тодi того часу вiдпала й Лiвна з-пiд руки його, бо вiн
покинув Господа, Бога своїх батькiв. Також вiн наробив пагiркiв по Юдиних мiстах, i вчинив пе-11

релюбами єрусалимських мешканцiв, а Юду звiв. I прийшов до нього лист вiд пророка Iллi такого12

змiсту: Так говорить Господь, Бог Давида, твого батька: За те, що не ходив ти дорогами Йосафата,
свого батька, i дорогами Аси, Юдиного царя, а ходив дорогою Iзраїлевого царя, i вчинив перелю-13

бниками Юду та мешканцiв Єрусалиму, як чинив перелюбниками дiм Ахавiв, а також братiв своїх,
дiм свого батька, лiпших вiд тебе, ти позабивав, то ось ударить Господь великою поразою в народi14

твоїм, i в синах твоїх, i в жiнках твоїх, i в усьому маєтку твоєму. А ти будеш у великих хворобах, у15

хворобi нутра свого, аж вийдуть нутрощi твої через довгочасну хворобу. I збудив Господь на Єго-16

рама духа филистимлян та арабiв, що при етiопах. I вийшли вони на Юду, i ввiрвалися до нього, i17

позабирали ввесь маєток, що знаходився в царському домi, а також синiв його та жiнок його. I не
позосталося в нього сина, окрiм Єгоахаза, наймолодшого з синiв його. А по всьому тому вдарив18

його Господь у нутрощах його невидужною хворобою. I сталося по певному часi, коли надiйшов19

кiнець двох рокiв, вийшли його нутрощi вiд хвороби його, i вiн помер у тяжких болях. А народ його
не зробив для нього спалення пахощiв, як робили спалення батькам його. Вiн був вiку тридцяти й20

двох лiт, коли зацарював, а царював вiсiм лiт в Єрусалимi. I вiдiйшов вiн, i нiхто за ним не жалував;
i поховали його в Давидовому Мiстi, та не в царських гробах.

А мешканцi Єрусалиму настановили царем замiсть нього Ахазiю, його найменшого сина, бо всiх22
перших позабивала та ватага, що приходила з арабами на табiр. I зацарював Ахазiя, син Єгорама,
Юдиного царя. Ахазiя був вiку сорока й двох лiт, коли зацарював, i царював вiн в Єрусалимi один2

рiк. А iм’я його матерi Аталiя, дочка Омрiєва. Також вiн ходив дорогою Ахавого дому, бо його мати3

була йому дорадниця, щоб чинити беззаконня. I чинив вiн зло в Господнiх очах, як Ахавiв дiм, бо4

вони були йому дорадниками по смертi його батька, на погибiль йому. Також за їхньою порадою5

вiн ходив. I пiшов вiн з Єгорамом, сином Ахава, Iзраїлевого царя, на вiйну на Хазаїла, сирiйського
царя, в гiлеадський Рамот. I побили сирiяни Йорама. I вернувся вiн лiкуватися в Їзреелi вiд тих6

ран, що завдали йому в Рамi, як вiн воював iз Хазаїлом, сирiйським царем. А Азарiя, Єгорамiв син,
цар Юдин, зiйшов побачити Єгорама, Ахавого сина, в Їзреелi, бо вiн був слабий. I вiд Бога було7

на погибiль Ахазiї, щоб прийти до Єгорама, бо як прийшов, вийшов з Єгорамом на Єгу, сина Нiмшi,
що Господь помазав його вигубити Ахавiв дiм. I сталося, коли Єгу чинив суд над Ахавовим домом,8

то знайшов вiн Юдиних зверхникiв та синiв Ахазiєвих братiв, що служили Ахазiєвi, i позабивав їх.
I вiдшукав вiн Ахазiю, i схопили його, а вiн ховався в Самарiї. I привели його до Єгу та й забили9

його; i поховали його, бо сказали: Вiн син Йосафата, що всiм серцем своїм звертався до Господа.
I не було в домi Ахазiї нiкого, хто мав би силу царювати. А коли Аталiя, мати Ахазiї, побачила,10

що помер її син, то встала й вигубила все цареве насiння Юдиного дому... А Єгосав’ат, дочка царя,11

взяла Йоаша, сина Ахазiї, та й викрала його з-помiж вбиваних царських синiв, i дала його та няньку
його до спальної кiмнати. I сховала його Єгосав’ат, дочка царя Єгорама, жiнка священика Єгояди,
бо вона була сестра Ахазiї, перед Аталiєю, i та не забила його. I вiн був з ними в Божому домi,12

ховаючися шiсть рокiв, а Аталiя царювала над Краєм.
А сьомого року змiцнився Єгояда й прийняв сотникiв: Азарiю, Єрохамового сина, i Iзмаїла, си-23

на Єгохананового, i Азарiю, сина Оведового, i Маасею, сина Адаї, i Елiсафата, сина Зiхрiєвого,
в умову з собою. I обiйшли вони Юду, i зiбрали зо всiх Юдиних мiст Левитiв та голiв Iзраїлевих2

домiв, i прийшли до Єрусалиму. I ввесь збiр склав у Божому домi умову з царем. I сказав їм Єго-3

яда: Оце царський син буде царювати, як говорив Господь про Давидових синiв. Оце та рiч, яку4

зробите: третина з вас, що приходите в суботу, iз священикiв та з Левитiв, будете за придверних
бiля порогiв. А третина при царському домi, а третина при брамi Єсод, а ввесь народ у подвiр’-5

ях Господнього дому. I нехай не входить до Господнього йому нiхто, окрiм священикiв та тих, хто6

прислуговує iз Левитiв, вони ввiйдуть, бо освяченi вони, а ввесь народ буде пильнувати Господньої
сторожi. I оточать Левити царя навколо, кожен iз своєю зброєю в руцi своїй; а хто чужий увiйшов7

би до дому, нехай буде забитий! I будете ви з царем при входi його та при виходi його. I зробили8

Левити та ввесь Юда все, що наказав священик Єгояда. I взяли кожен людей своїх, що приходять
у суботу та вiдходять у суботу, бо священик Єгояда не звiльнив черг. I дав священик Єгояда со-9

тникам ратища, i малi щити, i iншi щити, що належали царевi Давидовi, що були в Божому домi. I10
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поставив вiн увесь народ, а кожен мав свою зброю в руцi своїй, вiд правого боку дому аж до лiвого
боку дому, при жертiвнику та при домi, навколо бiля царя. I вивели вони царського сина, i поклали 11

на нього корону та звої Закону. I зробили вони його царем, i помазали його Єгояда та сини його,
та й крикнули: Нехай живе цар! I почула Аталiя голос народу, що бiгав та славив царя, i прийшла 12

до народу до Господнього дому. I побачила вона, аж ось цар стоїть на помостi своїм при входi, а 13

при царi зверхники та сурми, а ввесь народ Краю радiє та сурмить у сурми, а спiваки з музични-
ми знаряддями, що подавали до вiдома знаки на хвалу. I роздерла Аталiя шати свої та й крикнула:
Змова, змова! А священик Єгояда наказав сотникам, поставленим над вiйськом, i сказав до них: 14

Виведiть її помiж шереги, а хто iнший пiде за нею, нехай буде забитий мечем! Бо священик сказав:
Не заб’єте її в Господньому домi! I зробили їй прохiд, i вона вийшла входом Кiнської брами до 15

царського дому, i там забили її. I склав Єгояда умову мiж собою й мiж усiм народом та мiж царем, 16

щоб бути народом Господнiм. I ввiйшов увесь народ до Ваалового дому, та й порозбивали його та 17

жертiвники його, i бовванiв його зовсiм поламали, а Маттана, Ваалового священика, убили перед
жертiвниками. А в Господньому домi Єгояда вiддав уряди на руку священикiв та Левитiв, яких по- 18

дiлив Давид над Господнiм домом, щоб приносити Господнi цiлопалення, як написано в Мойсеєвiм
Законi, з радiстю та зо спiвом, за уставом Давидовим. А при брамах Господнього дому поставив 19

вiн придверних, щоб не ввiйшов хто будь-чим нечистий. I взяв вiн сотникiв, i вельмож, i тих, що 20

старшинують над народом, та ввесь народ Краю, i вiдвели царя з Господнього дому. I ввiйшли во-
ни через горiшню браму до царського дому, i посадили царя на тронi царства. I радiв увесь народ 21

Краю, а мiсто заспокоїлося. А Аталiю вбили мечем.
Йоаш був вiку семи рокiв, коли зацарював, i сорок рокiв царював вiн в Єрусалимi. А iм’я його 24

матерi Цiвiя, з Беер-Шеви. I робив Йоаш вгодне в Господнiх очах по всi днi священика Єгояди. 2

I взяв йому Єгояда двi жiнки, а той породив синiв та дочок. I сталося по тому, було в Йоашевому 3, 4

серцi вiдновити Господнiй дiм. I зiбрав вiн священикiв та Левитiв, i сказав до них: Пiдiть по Юди- 5

них мiстах, i збирайте з усього Iзраїля срiбло на направу храму вашого Бога рiк-рiчно, i ви будете
спiшити в цiй справi! Та не спiшилися Левити. I покликав цар Єгояду, голову священикiв, i сказав 6

до нього: Чому ти не жадаєш вiд Левитiв, щоб приносили з Юди та з Єрусалиму дарунки, за поста-
новою Мойсея, раба Господнього, та Iзраїлевого збору на скинiю свiдоцтва? Бо сини нечестивої 7

Аталiї вломилися були до Божого дому, i всi святощi Господнього дому вжили для Ваалiв. I сказав 8

цар, i зробили одну скриньку, i поставили її в брамi Господнього дому назовнi. I проголосили в 9

Юдi та в Єрусалимi приносити для Господа даток, що його встановив на Iзраїля в пустинi Мойсей,
Божий раб. I радiли всi зверхники та ввесь народ, i приносили й кидали до скриньки, аж поки во- 10

на наповнилася. I бувало того часу, коли Левити приносили скриньку на царський перегляд, i як 11

вони бачили, що численне те срiбло, то приходив царський писар та призначений вiд священика-
голови, i вони випорожнювали скриньку. Потiм вiдносили її, i повертали її на її мiсце. Так робили
вони день-у-день, i зiбрали дуже багато срiбла. А цар та Єгояда давали його тим, що робили пра- 12

цю роботи Господнього дому, i все наймали каменярiв та теслiв, щоб вiдновлювати дiм Господнiй, а
також тим, що обробляли залiзо та мiдь на змiцнення Господнього дому. I працювали робiтники, i 13

чинилася направа працею їхньої руки. I поставили вони Божий дiм на мiру його, i змiцнили його. А 14

коли покiнчили, вони принесли перед царя та Єгояду решту срiбла. I поробили вони з нього речi для
Господнього дому, речi для служби та для жертвоприношення, i ложки, i посуд золотий та срiбний.
I приносили цiлопалення в Господньому домi завжди, по всi днi Єгояди. I постарiв Єгояда, i наси- 15

тився днями й помер. Вiн був вiку ста й тридцяти лiт, коли помер. I поховали його в Давидовому 16

Мiстi з царями, бо робив вiн добро в Iзраїлi i для Бога, i для Його храму. А по Єгоядинiй смертi 17

прийшли князi Юдинi, i поклонилися царевi. Тодi цар їх послухав. I покинули вони дiм Господа, 18

Бога своїх батькiв, та й служили Астартам та божкам. I був Божий гнiв на Юду та Єрусалим за
цю їхню провину. I послав Вiн мiж них пророкiв, щоб привернути їх до Господа, i вони свiдчили 19

проти них, та тi не слухались. А Дух Господнiй огорнув Захарiя, сина священика Єгояди, i вiн став 20

перед народом та й сказав до них: Так сказав Бог: Чому ви переступаєте Господнi заповiти? Ви
не матимете успiху, бо ви покинули Господа, то й Вiн покинув вас!... I змовилися вони на нього, i 21

закидали його камiнням з царського наказу в подвiр’ї Господнього дому... I не пам’ятав цар Йоаш 22

тiєї милости, яку зробив був iз ним батько того Єгояда, але вбив сина його. А як той умирав, то
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сказав: Нехай побачить Господь, i нехай покарає!... I сталося наприкiнцi року, прийшло на нього23

сирiйське вiйсько, i прибули до Юди та до Єрусалиму, i позабивали всiх зверхникiв народу, а всю
здобич iз них послали царевi в Дамаск. Хоч з малою кiлькiстю людей прийшло сирiйське вiйсько,24

проте Господь дав в їхню руку дуже велику силу, бо тi покинули Господа, Бога батькiв своїх. А над
Йоашем вони виконали присуд. А коли вони вiдiйшли вiд нього, позоставивши його в тяжких хво-25

робах, змовилися на нього його раби за кров синiв священика Єгояди, i забили його на лiжку його,
i вiн помер... I поховали його в Давидовому Мiстi, та не поховали його в гробах царських. А оце26

змовники на нього: Завад, син аммонiтянки Шiм’ат, i Єгозавад, син моавiтянки Шiмрiт. А сини27

його, i великiсть тягару, покладеного на нього, i вiдбудова Божого дому, ото вони описанi в викладi
Книги Царiв. А замiсть нього зацарював син його Амацiя.

У вiцi двадцяти й п’яти лiт зацарював Амацiя, i двадцять i п’ять лiт царював вiн в Єрусалимi.25
А iм’я його матерi Єгоаддан, з Єрусалиму. I робив вiн угодне в Господнiх очах, тiльки не з цiлим2

серцем. I сталося, як змiцнилося царство за ним, то вiн повбивав своїх рабiв, що забили царя сво-3

го, його батька. А синiв їх вiн не позабивав, як написано в книзi Мойсеєвого Закону, що наказав4

був Господь, говорячи: Не помруть батьки за синiв, а сини не помруть за батькiв, бо кожен за грiх
свiй помре. I зiбрав Амацiя Юду, i поставив їх за домом їхнiх батькiв, за тисячниками та за со-5

тниками для всього Юди та Венiямина; i вiн перелiчив їх вiд вiку двадцяти рокiв i вище, i знайшов
їх три сотнi тисяч вибраного, здатного до вiйська, хто тримає ратище та великого щита. I найняв6

вiн iз Iзраїля сотню тисяч хоробрих воякiв за сотню талантiв срiбла. I прийшов до нього Божий7

чоловiк, говорячи: О царю, нехай не виходить з тобою Iзраїлеве вiйсько, бо Господь не з Iзраїлем,
нi з жодним iз синiв Єфрема. Але йди тiльки ти, роби, будь вiдважний на вiйнi! Iнакше вчинить8

Бог, що ти спiткнешся перед ворогом, бо в Бога є сила допомагати, або робити, щоб спiткнутися.
I сказав Амацiя до Божого чоловiка: А що робити з тiєю сотнею талантiв, що я дав Iзраїлевому9

вiйську? А Божий чоловiк вiдказав: Господь може дати тобi бiльше вiд цього! I вiддiлив Амацiя їх,10

те вiйсько, що прийшло з краю Єфремового, щоб iшло на своє мiсце. I дуже запалився їхнiй гнiв
на Юду, i вони вернулися на своє мiсце в запаленому гнiвi. А Амацiя змiцнився, i попровадив свiй11

народ, i пiшов до Соляної долини, i побив десять тисяч Сеїрових синiв, а десять тисяч живих узяли12

Юдинi сини до неволi. I привели їх на верхiв’я скелi, i поскидали їх з верхiв’я тiєї скелi, i всi вони
позабивалися... А люди того вiйська, що Амацiя вернув, щоб не йшли з ним на вiйну, розсипали-13

ся по Юдиних мiстах вiд Самарiї й аж до Бет-Хорону, i повбивали з них три тисячi, i пограбували
велику здобич. I сталося по тому, як прийшов Амацiя, побивши едомлян, то вiн принiс богiв Сеї-14

рових синiв, i поставив їх собi за богiв, i перед ними вклонявся, i їм кадив. I запалився Господнiй15

гнiв на Амацiю, i Вiн послав до нього пророка, а той сказав йому: Нащо ти звертався до богiв цього
народу, богiв, що не врятували народу свого вiд твоєї руки? I сталося, як вiн говорив це до нього,16

сказав йому цар: Чи я поставив тебе за царевого дорадника? Перестань собi, нащо вбивати тебе?
I перестав той пророк, але сказав: Я знаю, що Бог постановив погубити тебе, бо зробив ти це, i не
слухав моєї поради... I радився Амацiя, цар Юдин, i послав до Йоаша, сина Єгоахаза, сина Єгу,17

Iзраїлевого царя, говорячи: Iди но, помiряємось! I послав Йоаш, Iзраїлiв цар, до Амацiї, Юдиного18

царя, говорячи: Тернина, що на Ливанi, послала до кедрини, що на Ливанi, кажучи: Дай но дочку
свою моєму синовi за жiнку! Та перейшла польова звiрина, що на Ливанi, i витоптала ту тернину...
Ти сказав: Ось побив ти Едома, i пiднесло тебе серце твоє, щоб пишатися. Тепер сиди ж у своєму19

домi. Нащо будеш дрочитися зо злом, i впадеш ти та Юда з тобою? Та не послухався Амацiя, бо20

вiд Бога було це, щоб вiддати їх у руку ворога, бо зверталися вони до едомських богiв. I вийшов21

Йоаш, Iзраїлiв цар, i зустрiлися вiн та Амацiя, цар Юдин, у Юдиному Бет-Шемешi. I був побитий22

Юда перед Iзраїлем, i повтiкали кожен до намету свого. А Йоаш, цар Iзраїлiв, схопив Амацiю,23

Юдиного царя, сина Йоаша, сина Єгоахаза, у Бет-Шемешi, i привiв його до Єрусалиму, i зробив
пролiм в єрусалимському мурi, вiд Єфремової брами аж до брами Нарiжної, чотири сотнi лiктiв.
I забрав вiн усе золото й срiбло, та ввесь посуд, що знаходився в Божому домi в Овед-Едома, та24

скарби царевого дому, та закладникiв, i вернувся в Самарiю. I жив Амацiя, Йоашiв син, цар Юдин,25

по смертi Йоаша, Єгоахазового сина, Iзраїлевого царя, п’ятнадцять лiт. А решта дiл Амацiї, першi26

та останнi, ото вони написанi в Книзi Царiв Юдиних та Iзраїлевих. А вiд часу, коли Амацiя вiдсту-27

пив вiд Господа, то склали на нього змову в Єрусалимi, та вiн утiк до Лахiшу. I послали за ним до
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Лахiшу, i вбили його там. I повезли його на конях, i поховали його з батьками його в Давидовому 28

Мiстi.
I взяв увесь Юдин народ Уззiйю, а вiн був шiстнадцяти лiт, i настановили його царем замiсть 26

батька його Амацiї. Вiн збудував Елота, i вернув його Юдi, як цар спочив зо своїми батьками. 2

Уззiйя був вiку шiстнадцяти лiт, коли вiн зацарював, а п’ятдесят i два роки царював в Єрусалимi. 3

А iм’я його матерi Єхолiя, з Єрусалиму. I робив вiн угодне в Господнiх очах, усе, що робив батько 4

його Амацiя. I став вiн звертатися до Бога за днiв Захарiя, що розумiв Божi видiння. А за днiв, 5

коли вiн звертався до Господа, Бог давав йому успiх. I вiн вийшов, i воював iз филистимлянами, i 6

поруйнував мур мiста Гату, i мур Явне, i мур Асдоду, i побудував мiста в Асдодi та в филистимлян.
I допомiг йому Бог над филистимлянами, i над арабами, що живуть у Гур-Баалi, та над мецнiтами. 7

I давали аммонiтяни данину для Уззiйї, а iм’я його пронеслося аж туди, де йдеться до Єгипту, бо 8

вiн сильно змiцнився. I збудував Уззiйя башту в Єрусалимi над брамою Пiнна, i над брамою Гай, 9

i над Мiкцоа, i позмiцнював їх. I побудував вiн башти в пустинi, i повисiкував багато ям для во- 10

ди, бо мав великi череди i на долинi, i на рiвнинi, рiльникiв, i виноградарiв у горах, i садки, бо вiн
любив хлiборобство. I було в Уззiйї вiйсько, що провадило вiйну, яке виходило на вiйну вiддiлом 11

за числом їхнього перелiку через писаря Єiїла та урядника Маасею, пiд рукою Хананiї з царевих
зверхникiв. Усе число голiв батькiвських родiв, хоробрих воякiв, двi тисячi й шiсть сотень. А при 12, 13

них вiйська, три сотнi тисяч i сiм тисяч i п’ять сотень тих, що провадять вiйну великою силою, щоб
допомагати царевi на ворога. I наготовив для них Уззiйя для всього вiйська щити малi й ратища, 14

i шоломи, i панцери, i луки, i пращного камiння. I наробив вiн в Єрусалимi вiйськових машин, 15

майстерно придуманих, щоб були вони на баштах i на рогах на стрiляння стрiлами та великим ка-
мiнням. I пронеслося iм’я його аж надто далеко, бо вiн дивно зробив, щоб допомогти собi, так що
став сильним. А як вiн змiцнiв, запишалося його серце аж до зiпсуття, i вiн спроневiрився Госпо- 16

девi, Боговi своєму. I ввiйшов вiн до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жертiвнику. А 17

за ним пiшов священик Азарiя, а з ним Господнi священики, вiсiмдесят хоробрих мужiв. I стали 18

вони проти царя Узiйї та й сказали йому: Не тобi, Уззiйє, кадити для Господа, а священикам, синам
Аароновим, посвяченим на кадiння... Вийди зо святинi, бо ти спроневiрився, i не за честь це буде
тобi вiд Господа Бога! I розгнiвався Уззiйя, а в руцi його була кадильниця на кадiння. А коли вiн 19

розгнiвався на священикiв, то на чолi його показалася проказа, перед священиками в Господньому
домi, при кадильному жертiвнику... I глянув на нього первосвященик Азарiя та всi священики, аж 20

ось вiн прокажений на чолi своїм! I вони поспiшно вигнали його звiдти, та й сам вiн поспiшив вийти,
бо вразив його Господь! I був цар Уззiйя прокажений аж до дня своєї смерти, i сидiв в осiбному 21

домi прокажений, бо був вилучений вiд Господнього дому. А над царським домом був син його Йо-
там, вiн судив народ Краю. А решту дiл Уззiйї, першi й останнi, описав пророк Iсая, син Амосiв. I 22, 23

спочив Уззiйя з своїми батьками, i поховали його з батьками його на погребовому царському полi,
бо сказали: Вiн прокажений. А замiсть нього зацарював син його Йотам.

Йотам був вiку двадцяти й п’яти рокiв, коли зацарював, i шiстнадцять лiт царював в Єрусалимi. 27
А iм’я його матерi Єруша, Садокова дочка. I робив вiн угодне в Господнiх очах, усе, що робив був 2

його батько Уззiйя. Тiльки вiн не входив до Господнього храму, та народ iще грiшив. Вiн збудував 3

горiшню браму Господнього дому, i багато побудував на мурi Офел. I побудував вiн мiста в Юди- 4

них горах, а в лiсах побудував твердинi та башти. I вiн воював з царем аммонiтян, i був сильнiший 5

вiд них. I дали йому аммонiтяни того року сотню талантiв срiбла, i десять тисяч корiв пшеницi та
десять тисяч ячменю. Це давали йому аммонiтяни й року другого та третього. I став сильний Йо- 6

там, бо поправив дороги свої перед лицем Господа, Бога свого. А решта Йотамових дiл, i всi вiйни 7

його та дороги його, ось вони описанi в Книзi Царiв Iзраїлевих та Юдиних. Вiн був вiку двадця- 8

ти й п’яти лiт, коли зацарював, i шiстнадцять лiт царював в Єрусалимi. I спочив Йотам iз своїми 9

батьками, i поховали його в Давидовому Мiстi, а замiсть нього зацарював син його Ахаз.
Ахаз був вiку двадцяти лiт, коли вiн зацарював, i шiстнадцять лiт царював в Єрусалимi. I ходив 28, 2

вiн дорогами Iзраїлевих царiв, а також робив литих бовванiв Ваалiв. I вiн кадив у долинi Бен- 3

Гiннома, i палив своїх синiв огнем за гидотами тих народiв, що Господь повиганяв їх перед Iзраї-
левими синами. I вiн приносив жертви та кадив на пагiрках i на висотах, та пiд кожним зеленим 4

деревом. I дав його Господь, Бог його, в руку сирiйського царя, i вони повбивали з його вiйська та 5
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взяли до неволi вiд нього багатьох полонених, i спровадили до Дамаску. Крiм того, вiн був виданий
i в руку Iзраїлевого царя, i той уразив його великою поразою. I побив Пеках, син Ремалiї, в Юдi6

сто й двадцять тисяч одного дня, все мужiв хоробрих, за те, що залишили вони Господа, Бога їхнiх
батькiв. А Зiхрi, лицар Єфремiв, забив Маасею, царського сина, й Азрiкама, володаря дому, й7

Елкану, другого по царi. I Iзраїлевi сини взяли до неволi зо своїх братiв двiстi тисяч жiнок, синiв8

та дочок, а також пограбували вiд них велику здобич, i спровадили ту здобич до Самарiї. А там був9

Господнiй пророк, Одед iм’я йому. I вiн вийшов перед вiйсько, що входило до Самарiї, та й сказав
їм: Ось Господь, Бог ваших батькiв, у гнiвi на Юду, вiддав їх у вашу руку, а ви повибивали мiж ними
з лютiстю, яка досягла аж до небес. А тепер ви задумуєте здобути собi за рабiв та за невiльниць10

дiтей Юди та Єрусалиму. Чи ж за вами самими нема провин проти Господа, Бога вашого? Отож,11

послухайте мене тепер, i вернiть тих полонених, яких взяли ви до неволi з ваших братiв, бо на вас
ревнiсть Господнього гнiву! I встали дехто з голiв Єфремових синiв: Азарiя, син Єгоханана, Бере-12

хiя, син Мешiллемотiв, i Єхiзкiйя, син Шаллумiв, i Амаса, син Хадлаїв, проти тих, що приходили з
вiйська, та й сказали до них: Не приводьте цих полонених сюди, бо на провину нам проти Господа13

ви задумуєте додати це до наших грiхiв та до нашої провини. Бо велика наша провина та жар гнiву
Господнього на Iзраїля! I озброєнi покинули тих полонених та ту здобич перед зверхниками та всiм14

збором. I встали тi мужi, що були означенi iменами, i взяли полонених, i всiх їхнiх нагих позодягали15

зо здобичi, i зодягнули їх, i обули їх, i нагодували їх, i напоїли їх, i намастили їх, i кожного слабого з
них повезли на ослах. I припровадили їх до Єрихону, мiста пальм, до їхнiх братiв, а самi вернулися
до Самарiї. Того часу послав цар Ахаз до асирiйських царiв, щоб допомогли йому. Прийшли ще16, 17

й едомляни, i побили багатьох мiж Юдою, i взяли до неволi полонених. А филистимляни розси-18

палися по мiстах Шефелi та Юдиного Негеву, i здобули Бет-Шемеш, i Айялон, i Гедерот, i Сохо
та залежнi мiста його, i Тiмну та залежнi мiста її, i Гiмзо та залежнi мiста його, й осiлися там. Бо19

Господь принизив Юду через Ахаза, Iзраїлевого царя, бо завiльно поступав вiн щодо Юди, i спро-
невiрився великим грiхом проти Господа. I прийшов на нього Тiглат Пiлнеесер, цар асирiйський,20

й утискав його, i не допомiг йому. Бо Ахаз пограбував був Господнiй дiм, i дiм царiв, i зверхникiв,21

i дав це асирiйському царевi, та не було це на помiч йому. А в часi утиску його, то продовжував22

спроневiрюватися Господевi вiн, той цар Ахаз. I приносив вiн жертви дамаським богам, що його23

побили, i говорив: Через те, що боги сирiйських царiв допомагають їм, то буду приносити їм жертви,
вони будуть допомагати менi! А вони були йому на те, щоб спотикався вiн та ввесь Iзраїль! I Ахаз24

зiбрав посуд Божого дому, i порубав посуд Божого дому. I позамикав вiн дверi Господнього дому,
i поробив собi жертiвники в кожному кутi в Єрусалимi... I в кожному мiстi Юдиному поробив вiн25

пагiрки, щоб кадити iншим богам, i розгнiвав Господа, Бога батькiв своїх. А решта його дiл та всi26

дороги його, першi й останнi, ото вони описанi в Книзi Царiв Юдиних та Iзраїлевих. I спочив Ахаз27

зо своїми батьками, i поховали його в мiстi, в Єрусалимi, бо не внесли його до гробiв Iзраїлевих
царiв, а замiсть нього зацарював син його Єзекiя.

Єзекiя зацарював у вiцi двадцяти й п’яти лiт, а двадцять i дев’ять лiт царював вiн в Єрусали-29
мi. А iм’я його матерi Авiйя, дочка Захарiї. I робив вiн угодне в Господнiх очах, як усе, що робив2

був його батько Давид. Вiн першого року свого царювання, мiсяця першого вiдчинив дверi Госпо-3

днього дому, i поправив їх. I привiв вiн священикiв та Левитiв, i зiбрав їх на схiдню площу, та й4, 5

сказав їм: Послухайте мене, Левити! Освятiться тепер, i освятiть дiм Господа, Бога ваших батькiв,
i винесiть нечисть iз святинi. Бо нашi батьки спроневiрилися, i робили лихе в очах Господа, Бога6

нашого, i залишили Його, i вiдвернули своє обличчя вiд Господньої скинiї, й обернулися спиною до
неї. Також замкнули вони дверi притвору, i погасили лямпадки, а кадила не кадили, i цiлопалення7

не приносили в святинi для Iзраїлевого Бога. I був Господнiй гнiв на Юду та на Єрусалим, i Вiн8

дав їх на ганьбу, i на спустошення, i на посмiховище, як ви бачите своїми очима. I ось попадали9

нашi батьки вiд меча, а нашi сини, i нашi дочки, i жiнки нашi в неволi за це! Тепер на моєму серцi10

лежить скласти заповiта з Господом, Iзраїлевим Богом, i нехай Вiн вiдверне вiд нас жар гнiву Сво-
го. Сини мої, не будьте недбалi тепер, бо вас Господь вибрав ставати перед лицем Його на службу11

Йому, та щоб служити Йому й кадити Йому! I встали Левити: Махат, син Амасаїв, i Йоїл, син12

Азарiї, вiд синiв Кегатових; а вiд синiв Мерарiєвих: Кiш, син Авдiїв, i Азарiя, син Єгаллел’їлiв; а вiд
Гершонiвцiв: Йоах, син Зiммин, i Еден, син Йоахiв; а вiд синiв Елiцафанових: Шiмрi, i Єiїл; а вiд13

синiв Асафових: Захарiй та Маттанiя. А вiд Геманових синiв: Єхiїл, i Шiм’ї; а вiд синiв Єдутунових:14
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Шемая та Уззiїл. I зiбрали вони братiв своїх, i освятилися, i пiшли за наказом царським у справах 15

Господнiх, щоб очистити Господнiй дiм. I повходили священики до середини Господнього дому на 16

очищення. I повиносили вони всю нечистiсть, яку знайшли в Господньому храмi, до подвiр’я Госпо-
днього дому, а Левити взяли це, щоб винести назовнi до долини Кедрон. I зачали вони першого дня 17

першого мiсяця освящати, а восьмого дня того мiсяця ввiйшли до Господнього притвору. I освятили
вони Господнiй дiм за вiсiм день, а шiстнадцятого дня першого мiсяця закiнчили. I ввiйшли вони в 18

середину дому до царя Єзекiї та й сказали: Очистили ми ввесь Господнiй дiм, i жертiвника цiлопа-
лення, та всi його речi, i стiл укладання хлiбiв та всi його речi. А всi тi речi, якi цар Ахаз занехав 19

був за свого царювання, коли спроневiрився, ми приготовили та освятили, i ось вони перед Госпо-
днiм жертiвником. I встав рано цар Єзекiя, i зiбрав зверхникiв мiста та й увiйшов до Господнього 20

дому. I привели вони сiм бикiв, i сiм баранiв, i сiм овечок, i сiм козлiв на жертву за грiх: за цар- 21

ство, i за святиню, i за Юду, а вiн звелiв Аароновим синам, священикам, принести це в жертву на
Господньому жертiвнику. I порiзали ту велику худобу, а священики прийняли кров i покропили на 22

жертiвника; i порiзали баранiв, i покропили ту кров на жертiвника; i порiзали овечок, i покропили
ту кров на жертiвника. I привели козлiв жертви за грiх перед царя та збори, i вони поклали свої 23

руки на них. I зарiзали їх священики, а їхньою кров’ю очистили жертiвника, щоб очистити всього 24

Iзраїля, бо за всього Iзраїля звелiв цар принести це цiлопалення та цю жертву за грiх. I поставив 25

вiн Левитiв Господнього дому з цимбалами, з арфами та з цитрами, за наказом Давида та Гада,
царевого прозорливця, та пророка Натана, бо в руцi Господа наказ, що йде через пророкiв Його.
I поставали Левити з Давидовим знаряддям, а священики iз сурмами. I сказав Єзекiя принести 26, 27

цiлопалення на жертiвника. А коли розпочали цiлопалення, зачався спiв Господевi та звуки сурем
i музичного знаряддя Давида, Iзраїлевого царя. I ввесь збiр вклонився, i спiваки спiвали, а сурми 28

сурмили, це все аж до кiнця цiлопалення! А як скiнчили приносити жертву, попадали навколiшки 29

цар та всi, що були з ним, i вклонилися. I сказав цар Єзекiя та зверхники до Левитiв, щоб вони 30

хвалили Господа словами Давида та прозорливця Асафа, i вони хвалили з великою радiстю, i схи-
лялися, i вклонялися до землi. I вiдповiв Єзекiя й сказав: Тепер ви освяченi для Господа. Пiдiйдiть, 31

i приведiть жертви та приноси вдячнi для Господнього дому. I привiв збiр жертви та приноси вдячнi,
i кожен, хто мав жертвенне серце, приносив цiлопалення. I було число цiлопалення, що спрова- 32

див збiр: худоби великої сiмдесят, баранiв сотня, овечок двiстi, для цiлопалення Господевi все це.
А для святости: худоби великої шiсть сотень, а худоби дрiбної три тисячi. Тiльки священикiв було 33, 34

мало, i не могли вони обдирати шкур зо всiх цiлопалень; i допомагали їм їхнi брати Левити аж до
скiнчення працi, i поки освятилися священики, бо Левити були простосердiшi на освячення, анiж
священики. I також було багато палень серед мирних жертов i серед жертов литих до цiлопале- 35

ння. I так була вiдновлена служба Господнього дому. I радiв Єзекiя та ввесь народ тим, що Бог 36

приготовив для народу, бо та рiч сталася несподiвано!
I послав Єзекiя по всьому Iзраїлю та по Юдеї, а також написав листи до країв Єфрема та Мана- 30

сiї, щоб прийшли до Господнього дому в Єрусалимi, щоб справити Пасху для Господа, Iзраїлевого
Бога. I радився цар i зверхники його та ввесь збiр в Єрусалимi, щоб справити Пасху другого мiся- 2

ця. Бо не могли справити її того часу, бо священики не освятилися в потрiбному числi, а народ не 3

зiбрався до Єрусалиму. I була вгодна та рiч в очах царевих та в очах усього збору. I вони поста- 4, 5

новили оголосити по всьому Iзраїлю вiд Беер-Шеви й аж до Дана, щоб приходили справити Пасху
для Господа, Iзраїлевого Бога, в Єрусалим, бо не часто робили її так, як написано. I пiшли бiгу- 6

ни з листами вiд царя та його зверхникiв по всьому Iзраїлi та Юдеї, та за наказом царя говорили:
Iзраїлевi сини, вернiться до Господа, Бога Авраамового, Iсакового та Iзраїлевого, i Вiн поверне-
ться до останку, позосталого вам iз руки асирiйських царiв. I не будьте такi, як вашi батьки та 7

як вашi брати, що спроневiрилися Господевi, Боговi їхнiх батькiв, i Вiн дав їх на спустошення, як
ви бачите. Тепер не будьте твердошиї, як вашi батьки. Покорiться Господевi, i ввiйдiть до святинi 8

Його, яку Вiн освятив навiки, i служiть Господевi, Боговi вашому, i Вiн вiдверне вiд вас жар гнiву
Свого. Бо як ви навернетесь до Господа, то брати вашi та вашi сини знайдуть милосердя в своїх 9

поневiльникiв, i зможуть вернутися до цього Краю, бо милостивий i милосердний Господь, Бог ваш,
i Вiн не вiдверне лиця вiд вас, якщо ви навернетеся до Нього. I сторожi все переходили з мiста до 10

мiста по краю Єфремовому та Манасiїному й аж до Завулона. Та люди глузували з них, i висмiю-
вали їх. Тiльки люди з Асира, i Манасiї та з Завулона впокорилися, i поприходили до Єрусалиму. 11
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Також в Юдеї була Божа рука, щоб дати їм одне серце для виконання наказу царя та зверхникiв12

за Господнiм словом. I зiбрався до Єрусалиму численний народ, щоб справити свято Опрiснокiв13

другого мiсяця, збiр дуже численний. I встали вони, i повикидали iдольськi жертiвники, що були14

в Єрусалимi, i повикидали всi кадильницi, та й повкидали до долини Кедрон. I зарiзали пасхаль-15

не ягня чотирнадцятого дня другого мiсяця, а священики та Левити засоромилися й освятилися, i
принесли цiлопалення до Господнього дому. I поставали вони на своєму мiсцi за їхнiм правом, за16

Законом Мойсея, чоловiка Божого. Священики кропили кров, беручи з руки Левитiв. Багато бо17

було в зборi, що не освятилися, тому Левити були для рiзання пасхальних ягнят за кожного не-
чистого, щоб посвятити для Господа. Бо безлiч народу, багато з Єфрема та Манасiї, Iссахара та18

Завулона не очистилися, але їли Пасху, не так, як написано. Та Єзекiя молився за них, говорячи:
Добрий Господь простить кожному, хто все своє серце мiцно встановив, щоб звертатися до Бога,19

Господа, Бога батькiв своїх, хоч не зробив вiн за правилами чистости святинi. I послухав Господь20

Єзекiю, i простив народ. I справляли Iзраїлевi сини, що знаходилися в Єрусалимi, свято Опрiсно-21

кiв сiм день з великою радiстю, а Левити та священики день-у-день славили Господа всiєю силою.
I промовляв Єзекiя до серця всiх Левитiв, що мали добре розумiння для Господа. I їли святкову22

жертву сiм день, i приносили мирнi жертви, i сповiдалися Господевi, Боговi батькiв своїх. I ввесь23

збiр нарадився справити свято ще другi сiм день, i справляли сiм день в радостi. Бо Єзекiя, цар24

Юдин, дав для збору тисячу бикiв i сiм тисяч худоби дрiбної, а зверхники дали для збору тисячу
бикiв i десять тисяч худоби дрiбної. I освятилося багато священикiв. I радiв увесь Юдин збiр, i25

священики та Левити, i ввесь збiр, що прийшов з Iзраїля, i приходьки, що поприходили з Iзраї-
левого Краю, та тi, що сидiли в Юдеї. I була велика радiсть в Єрусалимi, бо вiд днiв Соломона,26

Давидового сина, Iзраїлевого царя, не було такого, як оце в Єрусалимi! I встали священики та27

Левити, i поблагословили народ. I почутий був їхнiй голос, а їхня молитва дiйшла до оселi святости
Його, до небес!

А коли це все скiнчилося, вийшов увесь Iзраїль, що знаходився там, до Юдиних мiст, i полама-31
ли стовпи для божкiв, i постинали посвяченi дерева, i порозбивали пагiрки та жертiвники в усьому
Юдi й Венiяминi, i в Єфремi та Манасiї аж до кiнця. Потому вернулися всi Iзраїлевi сини, кожен
до своєї посiлости, до своїх мiст. I Єзекiя поставив черги священикiв та Левитiв за їхнiми вiддi-2

лами, кожного за його служенням, зо священикiв та з Левитiв, на цiлопалення, i на мирнi жертви,
на служення й на подяку, i на хвалу в брамах Господнiх таборiв. А царева частка зо здобутку йо-3

го придiлена була на цiлопалення: на цiлопалення ранiшнi та вечiрнi, i на цiлопалення на суботи й
на молодики та на свята, як написано в Законi Господньому. I наказав вiн народовi, мешканцям4

Єрусалиму, давати частку священичу та левитську, щоб вони були ревними з Законi Господньому.
А як поширився той наказ, поназносили Iзраїлевi сини багато первоплодiв збiжжя, виноградного5

соку, i нової оливи, i меду, i всякого полевого врожаю; i як десятину того всього багато поназно-
сили. А Iзраїлевi та Юдинi сини, що сидiли по Юдиних мiстах, також вони поприносили десятину6

худоби великої та худоби дрiбної, i десятину святих речей, посвячених Господевi, їхньому Боговi, i
понадавали того багато куп. Третього мiсяця зачали складати тi купи, а мiсяця сьомого закiнчили.7

I прийшли Єзекiя та зверхники, i побачили тi купи, i поблагословили Господа та народ Його, Iзра-8

їля. I вивiдував Єзекiя священикiв та Левитiв про тi купи. I говорив до нього священик Азарiя,9, 10

голова Садокового дому, i сказав: Вiдколи зачали приносити приношення до Господнього дому, ми
їли й були ситi, i багато позосталося, бо Господь поблагословив народ Свiй. А з останкiв складено
оцю многоту. Тодi Єзекiя наказав приготовити комори в Господньому домi, i приготовили. I вiр-11, 12

но перенесли туди приношення, i десятину, i святощi, а над ними володарем був Левит Конанiя, а
брат його Шiм’ї другим. А Єхiїл, i Азазiя, i Нахат, i Асагел, i Єрiмот, i Йозавад, i Елiїл, i Їсмахiя, i13

Махат, i Беная були урядовцями пiд рукою Конанiї та брата його Шiм’ї, призначенi царем та Азарi-
єм, володарем при Божому домi. А Коре, син Їмни, Левит, придверний зо схiднього боку, був над14

добровiльними жертвами Боговi, щоб видавати Господнi приношення та речi найсвятiшi. А при15

ньому були: Еден, i Мiн’ямiн, i Єшуа, i Шемая, Амарiя, i Шеханiя по священичих мiстах, щоб вiрно
роздавати їхнiм братам за чергами, як великому, так i малому, окрiм їхнiх позаписуваних: для муж-16

чин вiд вiку трьох лiт i вище, для кожного, хто приходив до Господнього дому на щоденне дiло, на
їхнє служення, за їхнiми сторожами та за їхнiми чергами, i приписаним священикам до дому їхнiх17

батькiв, та Левитам вiд вiку двадцяти лiт i вище, у сторожах їхнiх та в чергах їхнiх, i їхнiм припи-18
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саним з усiма їхнiми дiтьми, їхнiми жiнками, i їхнiми синами, i їхнiми дочками, для всього збору, бо
вони в вiрностi своїй посвящаються на святiсть. А синам священика Аарона, на полях пасови- 19

ська їхнiх мiст, у кожному мiстi поставленi були мужi, що зазначенi поiменно, щоб давати частки
кожному мужчинi серед священикiв та всякому приписаному серед Левитiв. I зробив Єзекiя так, 20

як це, по всiй Юдеї. I робив вiн добре й угодне та справедливе перед лицем Господа, Бога свого. I в 21

усякому дiлi, яке вiн зачинав, у роботi Божого дому, i в Законi, i в заповiдi, щоб звертатися до Бога
свого, робив вiн усiм своїм серцем, i мав успiх.

По цих справах та по цiй вiрностi прийшов Санхерiв, цар асирiйський, i ввiйшов в Юдею, i 32
розклався табором проти укрiплених мiст, i думав здобути їх собi. I побачив Єзекiя, що прийшов 2

Санхерiв, i що вiн задумує вiйну на Єрусалим, то вiн нарадився зо своїми зверхниками та своїми 3

лицарями позатикати джерельнi води, що назовнi мiста. I вони допомогли йому. I було зiбрано ба- 4

гато народу, i вони позатикали всi джерела й потiк, що плив у Краю, говорячи: Нащо б мали так
багато води асирiйськi царi, коли прийдуть? I вiн пiдбадьорився, i забудував увесь виломаний мур, 5

i поставив на нього башту, а поза тим муром iнший мур, i змiцнив Мiлло в Давидовому Мiстi, i на-
робив багато ратищ та щитiв. I понаставляв вiн над народом вiйськових зверхникiв, i зiбрав їх до 6

себе, на майдан бiля мiської брами, i промовляв до їхнього серця, говорячи: Будьте мiцнi та будьте 7

мужнi, не бiйтеся й не жахайтеся перед асирiйським царем та перед усiм тим натовпом, що з ним, бо
з нами бiльше, нiж iз ним. З ним рамено тiлесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам 8

та воювати нашi вiйни! I оперся народ на слова Єзекiї, Юдиного царя. По цьому послав Санхерiв, 9

асирiйський цар, своїх рабiв до Єрусалиму, а вiн сам таборував проти Лахiшу, i вся сила його була
з ним, до Єзекiї, Юдиного царя, i до всього Юди, що в Єрусалимi, сказати: Так говорить Санхерiв, 10

цар асирiйський: На що ви сподiваєтесь i сидите в облозi в Єрусалимi? Оце Єзекiя намовляє вас, 11

щоб дати вас на смерть вiд голоду та вiд спраги, кажучи: Господь, Бог наш, урятує нас вiд руки
асирiйського царя. Чи ж не вiн, Єзекiя, поруйнував пагiрки його та жертiвники його, i сказав до 12

Юди та до Єрусалиму, говорячи: Перед одним жертiвником будете вклонятися й на ньому будете
кадити? Чи ж ви не знаєте, що зробив я та батьки мої всiм народом земель? Чи справдi могли боги 13

народiв тих країв урятувати свiй край вiд моєї руки? Хто з-помiж усiх богiв цих народiв, яких мої 14

батьки вчинили закляттям, мiг урятувати свiй народ вiд моєї руки? Як зможе Бог ваш урятувати
вас вiд моєї руки? А тепер нехай не обманює вас Єзекiя, i нехай не зводить вас, як оце. I не вiрте 15

йому, бо не змiг жоден бог жодного народу та царства врятувати свого народу вiд моєї руки та вiд
руки батькiв моїх, то тим бiльше вашi боги не врятують вас вiд моєї руки! I ще говорили його раби 16

на Господа, Бога, та на Його раба Єзекiю. I писав вiн листи з лайкою на Господа, Iзраїлевого Бо- 17

га, i говорив на Нього таке: Як боги народiв тих країв не спасли свого народу вiд моєї руки, так не
спасе Єзекiїн Бог народу Свого вiд моєї руки! I кликали вони сильним голосом по-юдейському до 18

єрусалимського народу, що був на мурi, щоб настрашити їх та налякати їх, щоб здобути мiсто. I го- 19

ворили вони на Бога єрусалимського, як на богiв землi, чин людських рук. I молився цар Єзекiя та 20

пророк Iсая, син Амосiв, про це, i кликали до неба. I послав Господь Ангола, i вiн вигубив кожно- 21

го хороброго вояка, i володаря, i зверхника в таборi царя асирiйського, i той вернувся з соромом
обличчя до краю свого. А коли вiн прийшов до дому бога свого, то дехто з тих, що вийшли з нутра
його, вбили його там мечем... I спас Господь Єзекiю та єрусалимських мешканцiв вiд руки Санхе- 22

рiва, царя асирiйського, та вiд руки всякого, i дав їм мир навколо. I багато-хто приносили дара для 23

Господа до Єрусалиму та дорогоцiннi речi для Єзекiї, Юдиного царя. I вiн по цьому пiднiсся в очах
усiх народiв! Тими днями занедужав Єзекiя смертельно. I вiн молився до Господа, i Вiн вiдповiв 24

йому, i дав йому знака. Та Єзекiя не вiддав так, як було зроблено йому, бо запишнилося серце його. 25

I був гнiв Божий на нього, i на Юдею, та на Єрусалим. Але впокорився Єзекiя в пишнотi серця 26

свого, вiн та мешканцi Єрусалиму, i не прийшов на них Господнiй гнiв за днiв Єзекiї. I було в Єзекiї 27

дуже багато багатства та слави, i вiн поробив собi скарбницi на срiбло й на золото, та на камiнь
дорогий, i на пахощi, i на щити, i на всякi дорогi речi, i клунi на врожай збiжжя, i виноградного 28

соку, i свiжої оливи, i жолоби для всякої худоби, i жолоби для черiд. I побудував вiн собi мiста, i 29

мав великий набуток худоби дрiбної та худоби великої, бо Бог дав йому дуже великий маєток. I 30

вiн, Єзекiя, заткнув вихiд води горiшнього Гiхону, i вивiв її вдолину на захiд вiд Давидового Мiста.
I мав Єзекiя успiх в усiх своїх дiлах. Тiльки при послах вавилонських зверхникiв, посланих до 31

нього, щоб вивiдати про чудо, що було в Краю, залишив був його Бог, щоб випробувати його, щоб
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пiзнати все в його серцi. А решта дiл Єзекiї та його чесноти, ото вони описанi в видiннях пророка32

Iсаї, Амосового сина, у Книзi Царiв Юдиних та Iзраїлевих. I спочив Єзекiя з батьками своїми, i33

поховали його на узбiччях гробiв Давидових синiв, i вiддали йому честь по смертi його, уся Юдея
та мешканцi Єрусалиму. А замiсть нього зацарював син його Манасiя.

Манасiя був вiку дванадцяти лiт, коли вiн зацарював, i царював в Єрусалимi п’ятдесят i п’ять33
лiт. I робив вiн лихе в Господнiх очах, за поганською гидотою тих народiв, яких вигнав Господь2

з-перед Iзраїлевих синiв. I вiн знову побудував пагiрки, якi порозбивав був його батько Єзекiя, i3

понаставляв жертiвники для Ваалiв, i поробив Астарти, i вклонявся всiм небесним силам, i служив
їм. I побудував вiн жертiвники в Господньому домi, про якого сказав був Господь: В Єрусалимi4

буде Iм’я Моє навiки! I побудував вiн жертiвники для всiх небесних сил на обох подвiр’ях Госпо-5

днього дому. I вiн перепроваджував своїх синiв через огонь у долинi Гiнномового сина, i гадав, i6

ворожив, i чарував, i настановляв викликувачiв духiв померлих i духiв вiщих, i багато робив зла в
очах Господа, щоб гнiвити Його. I поставив вiн рiзаного боввана, якого зробив, у Божому домi,7

про якого Бог сказав був до Давида та до сина його Соломона: У цьому домi та в Єрусалимi, що
його Я вибрав зо всiх мiст Iзраїлевих племен, покладу Я Iм’я Своє навiки! I бiльше не виступить8

Iзраїлева нога з тiєї землi, яку Я дав вашим батькам, якщо тiльки вони будуть пильнувати робити
все так, як наказав Я їм, увесь Закон, i устави, i постанови, данi через Мойсея. Та Манасiя робив9

блудливими Юдею та мешканцiв Єрусалиму, щоб робити гiрше вiд тих народiв, яких Господь ви-
губив з-перед Iзраїлевих синiв. I говорив Господь до Манасiї та до народу його, та не слухались10

вони. I Господь навiв на них зверхникiв вiйська асирiйського царя, а вони схопили Манасiю на11

повiд, i скували його мiдяними кайданами та й повели його до Вавилону. А як був вiн утискуваний,12

благав вiн лице Господа, Бога свого, i дуже впокорився перед лицем Бога своїх батькiв. I молився13

вiн до Нього, i Вiн був ублаганий, i вислухав благання його, i вернув його до Єрусалиму, до царства
його. I пiзнав Манасiя, що Господь Вiн Бог! По цьому збудував вiн зовнiшнiй мур для Давидового14

Мiста на захiд вiд Гiхону, в долинi, до входу в Рибну браму, й оточив Офела й дуже високо пiд-
няв його. I понаставляв вiн вiйськових зверхникiв по всiх укрiплених мiстах Юдеї. I повикидав вiн15

чужих богiв та подобу боввана з Господнього дому, i всi жертiвники, що вiн побудував був на горi
Господнього дому та в Єрусалимi, i викинув те поза мiсто. I збудував вiн Господнього жертiвника,16

i принiс на ньому жертви приносiв мирних та вдячних, i звелiв юдеям служити Господевi, Боговi
Iзраїлевому. Але народ приносив жертви ще на пагiрках, тiльки вже Господевi, Боговi своєму. А17, 18

решта дiл Манасiї, i його молитва до Бога його, i слова прозорливцiв, що говорили до нього Iм’ям
Господа, Бога Iзраїлевого, ото вони описанi в iсторiї Iзраїлевих царiв. А молитва його, i як Вiн був19

ублаганий, i ввесь його грiх та його спроневiрення, i мiсця, що побудував на них пагiрки й поста-
вив Астарти та боввани перед своїм упокоренням, ось вони описанi в словах його прозорливцiв. I20

спочив Манасiя з батьками своїми, i поховали його в домi його, а замiсть нього зацарював син його
Амон. Амон був вiку двадцяти й двох рокiв, коли вiн зацарював, i царював вiн в Єрусалимi два ро-21

ки. I робив вiн зло Господнiх очах, як робив його батько Манасiя. А всiм бовванам, яких наробив22

його батько Манасiя, Амон приносив жертви та служив їм. I не впокорився вiн перед Господнiм23

лицем, як упокорився був його батько Манасiя, i вiн, Амон, побiльшив провину. I змовилися раби24

його на нього, i забили його в його домi. Та народ Краю перебив усiх змовникiв на царя Амона. I25

настановив народ Краю царем замiсть нього сина його Йосiю.
Йосiя був вiку восьми лiт, коли вiн зацарював, i царював в Єрусалимi тридцять i один рiк. I34, 2

робив вiн угодне в Господнiх очах, i ходив дорогами свого батька Давида, i не вступався анi право-
руч, анi лiворуч. I восьмого року царювання свого, бувши ще юнаком, розпочав вiн звертатися до3

Бога батька свого Давида, а дванадцятого року розпочав очищати Юду та Єрусалим вiд пагiркiв, i
Астарт, i бовванiв рiзаних та литих. I порозбивали перед ним Вааловi жертiвники, а стовпи сонця,4

що були на них, вiн повирубував, а Астарти, i боввани рiзанi та литi поламав i розтер, i розкидав на
гроби тих, хто приносив їм жертви. А костi жерцiв попалив на їхнiх жертiвниках, i очистив Юдею5

та Єрусалим. А по мiстах Манасiї, i Єфрема, i Симеона, i аж до Нефталима по їхнiх руїнах навко-6

ло порозбивав жертiвники та Астарти, i потовк боввани на порох, а всi iдоли сонця повирубував7

в усьому Iзраїлевому краї, i вернувся до Єрусалиму. А вiсiмнадцятого року царювання його, по8

очищеннi Краю та Божого дому, послав вiн Шафана, сина Ацалiї, i Маасею, зверхника мiста, та
Йоаха, та канцлера Йоаха, сина Йохазового, щоб направити дiм Господа, Бога його. I прийшли9
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вони до первосвященика Хiлкiйї, i дали срiбло, що було знесене до Господнього дому, яке зiбрали
Левити, що стерегли порога, з руки Манасiї й Єфрема, та з усiєї решти Iзраїля, i з усього Юди й
Венiямина та мешканцiв Єрусалиму. I дали на руку робiтникiв працi, приставлених до Господньо- 10

го дому, а робiтники тiєї працi, що робили в Господньому домi, вiддали на вiдбудову та на направу
Божого дому. I дали вони теслям, i будiвничим, щоб купувати тесане камiння та дерева на зв’я- 11

зування та на покриття домiв, що їх понищили Юдинi царi. А тi люди чесно виконували працю, а 12

над ними були поставленi Яхат та Овадiя, Левити з синiв Мерарiєвих, i Захарiй та Мешуллам iз
синiв Кегатiвцiв для керування. А всi тi Левiти, що розумiлися на музичних знаряддях, були над 13

носiями, i керували всiма робiтниками на кожну роботу; а з Левитiв були писарi й урядники та при-
двернi. А коли вони виймали срiбло, принесене до Господнього дому, священик Хiлкiйя знайшов 14

книгу Господнього Закону, даного через Мойсея. I вiдповiв Хiлкiйя й сказав до писаря Шафана: 15

Я знайшов у Господньому домi книгу Закону! I дав Хiлкiйя ту книгу Шафановi. I принiс Шафан ту 16

книгу до царя, i принiс царевi ще вiдповiдь, говорячи: Усе, що дано через твоїх рабiв, вони роблять.
I вони висипали те срiбло, що знайдене в Господньому домi, i дали його на руку приставлених та на 17

руку робiтникiв працi. I донiс писар Шафан царевi, говорячи: Священик Хiлкiйя дав менi книгу. I 18

Шафан перечитав з неї перед царем. I сталося, як цар почув слова книги Закону, то роздер свої 19

шати... I наказав цар Хiлкiйї, i Ахiкамовi, Шафановому синовi, i Авдоновi, Мiхиному синовi, i пи- 20

саревi Шафановi, i Асаї, царевому рабовi, говорячи: Iдiть, звернiться до Господа про мене та про 21

позосталих в Iзраїлi та в Юдеї, про слова цiєї книги, що знайдена. Великий бо гнiв Господнiй, що
вилився на нас за те, що батьки нашi це дотримували Господнього слова, щоб робити все, як напи-
сано в цiй книзi. I пiшов Хiлкiйя та тi, кому звелiв цар, до пророчицi Хулди, жiнки Шаллума, сина 22

Токегата, сина Хасриного, сторожа шат, а вона сидiла в Єрусалимi на Новому Мiстi, i говорили
до неї про це. А вона сказала до них: Так говорить Господь, Бог Iзраїлiв: Скажiть чоловiковi, що 23

послав вас до мене: Так говорить Господь: Ось Я наведу лихо на оце мiсце та на мешканцiв його, 24

усi тi прокляття, що написанi в книзi, яку читали перед Юдиним царем, за те, що вони покинули 25

Мене й кадили iншим богам, щоб гнiвити Мене всiма дiлами своїх рук. I вилився гнiв Мiй на це
мiсце, i вiн не погасне... А Юдиному царевi, що послав вас звернутися до Господа, скажете йому 26

так: Так говорить Господь, Бог Iзраїлiв, про тi слова, якi ти чув: За те, що зм’якло твоє серце, i ти 27

впокорився перед лицем Бога свого, коли ти почув слова Його на це мiсце та на мешканцiв його,
i ти впокорився перед лицем Моїм, i роздер свої шати та плакав перед Моїм лицем, то Я також
почув, говорить Господь. Ось Я прилучу тебе до батькiв твоїх, i ти будеш прилучений до гробiв 28

своїх у спокої, i очi твої не побачать усього того лиха, що Я наведу на оце мiсце та на мешканцiв
його! I вони принесли вiдповiдь царевi. А цар послав, i зiбрав усiх старших Юдеї та Єрусалиму. I 29, 30

ввiйшов до Господнього дому цар, i кожен муж Юдеї, i мешканцi Єрусалиму, i священики, i Левити,
i ввесь народ вiд великого й аж до малого, i вiн прочитав уголос слова книги Заповiту, знайденої в
Господньому домi. I став цар на своєму мiсцi, i склав заповiта перед Господнiм лицем, щоб ходити 31

за Господом та додержувати заповiдi Його, i свiдчення Його, i устави Його всiм серцем своїм та
всiм життям своїм, щоб виконувати слова того заповiту, що написанi в тiй книзi. I наставив вiн 32

кожного, хто знаходився в Єрусалимi та в Венiяминi, до того. I мешканцi Єрусалиму робили за
заповiтом Бога, Бога своїх батькiв. I Йосiя повикидав усi поганськi гидоти з усiх країв, що в Iзра- 33

їлевих синiв, i змусив кожного, хто знаходився в Iзраїлi, служити Господевi, їхньому Боговi. За всiх
днiв його вони не вiдступали вiд Господа, Бога своїх батькiв.

I справив Йосiя в Єрусалимi Пасху для Господа, i зарiзали пасхальне ягня чотирнадцятого дня 35
першого мiсяця. I поставив вiн священикiв на їхнi становища, i пiдбадьорував їх на службу Госпо- 2

днього дому. I сказав вiн Левитам, наставникам усього Iзраїля, посвяченим для Господа: Дайте 3

святого ковчега до храму, що його збудував Соломон, син Давидiв, цар Iзраїлiв. Нема пощо вам
носити його на раменах, служiть тепер Господевi, вашому Боговi, та Його народовi, Iзраїлевi. I 4

приготуйтеся за родом ваших батькiв, за вашими чергами, за писанням Давида, Iзраїлевого ца-
ря, та за писанням його сина Соломона. I станьте в святинi за вiддiлами батькiвських родiв ваших 5

братiв, синiв народу, а подiл за батькiвськими домами в Левитiв. I зарiжте пасхальне ягня, й освя- 6

тiться, i приготуйте для ваших братiв, щоб робити за Господнiм словом, даним через Мойсея. I дав 7

Йосiя для людських синiв худоби дрiбної, овечок та молодих кiз, це все на пасхальне ягня для
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кожного, хто знаходився в Єрусалимi, числом тридцять тисяч, а худоби великої три тисячi. Це з
набутку царевого. А його зверхники дали на жертву для народу, для священикiв та для Левитiв:8

Хiлкiйя, i Захарiй, i Єхiїл, старшi в Божому домi, дали священикам на пасхальнi жертви двi тисячi
й шiсть сотень худоби дрiбної, а худоби великої три тисячi. А Конанiя, i Шемая, i брат його Ната-9

наїл, i Хашавiя, i Єiїл, i Йозавад, зверхники Левитiв, дали для Левитiв на пасхальнi жертви п’ять
тисяч худоби дрiбної, а худоби великої п’ять сотень. I була мiцно встановлена служба, i стали свя-10

щеники на своїм становищi, а Левити при своїх чергах, за наказом царя. I рiзали пасхальне ягня, а11

священики кропили кров’ю, беручи з їхньої руки, а Левити здирали шкуру. I вiддiлили, що було на12

цiлопалення, щоб дати їх за вiддiлами, по батькiвських домах синам народу на приношення Госпо-
девi, як написано в Мойсеєвiй книзi. I так зробили й з худобою великою. I пекли пасхальне ягня на13

огнi, за постановою, а святi жертви варили в горшках, i в котлах, i в горнятах, i швидко несли всiм
синам народу. А потiм наварили собi та священикам, бо священики, Аароновi сини, були зайнятi14

приношенням цiлопалення та лою аж до ночi, то Левити наготовили їжi собi та священикам, Ааро-
новим синам. А спiваки, Асафовi сини, були на своїх мiсцях за наказом Давида, i Асафа, i Гемана,15

i Єдутуна, царевого прозорливця, а придвернi були при кожнiй брамi, їм не треба було вiдходити
вiд своїх робiт, бо їхнi брати Левити наготовили їм. I була мiцно встановлена вся Господня слу-16

жба того дня, щоб справити Пасху й принести цiлопалення на Господньому жертiвнику, за наказом
царя Йосiї. I Iзраїлевi сини, що знаходилися там, справляли того часу Пасху та свято Опрiснокiв17

сiм день. I не справлялася Пасха, як ця, в Iзраїлi вiд днiв пророка Самуїла, а всi Iзраїлевi царi не18

справляли такої, як ця Пасха, що справив Йосiя, i священики, i Левити, i ввесь Юда та Iзраїль,
що знаходився там, та мешканцi Єрусалиму. Вiсiмнадцятого року царювання Йосiї справлялася19

ця Пасха. По всьому цьому, коли Йосiя приготовив дiм Божий, прийшов Нехо, цар єгипетський,20

щоб воювати в Каркемiшi над Ефратом, а Йосiя вийшов навпроти нього. I послав той до нього по-21

слiв, говорячи: Що менi до тебе, царю Юдин? Не проти тебе приходжу я сьогоднi, але проти дому,
що воює зо мною. А Бог наказав менi спiшити. Не протився Боговi, що зо мною, i нехай Вiн не зни-
щить тебе! Та Йосiя не вiдвернувся вiд нього, але перебрався, щоб воювати з ним, i не послухався22

слiв Нехо, що були з Божого наказу, i прийшов воювати в долинi Мегiддо. I вистрiлили стрiльцi на23

царя Йосiю. I сказав цар до своїх рабiв: Вiдведiть мене, бо я сильно ранений... I перевели його йо-24

го раби з вiйськової колесницi на його другий повiз, i вiдвезли його до Єрусалиму. I помер вiн, i був
похований у гробах своїх батькiв, а вся Юдея та Єрусалим були в жалобi по Йосiї. I Єремiя спiвав25

жалобну пiсню по Йосiї. А всi спiваки та спiвачки оповiдали в жалобних своїх пiснях про Йосiю,
i так є аж до сьогоднi, i дали їх за уставу для Iзраїля, i ось вони написанi в Жалобних Пiснях. А26

решта дiл Йосiї та його чесноти, за написаним у Господнiм Законi, i дiї його першi та останнi, ото27

вони описанi в Книзi Царiв Iзраїлевих та Юдиних.
А народ Краю взяв Йоахаза, сина Йосiї, i настановив його царем в Єрусалимi замiсть батька36

його. Йоахаз був вiку двадцяти й трьох лiт, коли вiн зацарював, i царював в Єрусалимi три мiсяцi.2

I скинув його єгипетський цар в Єрусалимi, i наклав кару на цей Край, сто талантiв срiбла та та-3

лант золота. I єгипетський цар настановив царем над Юдеєю та Єрусалимом брата його Ел’якима,4

i змiнив iм’я йому на Єгояким. А брата його Йоахаза узяв Нехо й вiдвiв його до Єгипту. Єгояким5

був вiку двадцяти й п’яти лiт, коли вiн зацарював, i одинадцять рокiв царював в Єрусалимi. I ро-
бив вiн зло в очах Господа, Бога свого. На нього пiшов Навуходоносор, цар вавилонський, i вiн6

закував його в мiдянi кайдани, щоб вiдвести його до Вавилону. А дещо з посуду Господнього дому7

Навуходоносор вiдправив до Вавилону, i дав його до храму свого в Вавилонi. А решта Єгояки-8

мових дiл та гидоти його, якi вiн робив, i що знайдено проти нього, ото вони описанi в Книзi Царiв
Iзраїлевих та Юдиних. А замiсть нього зацарював син його Єгояхiн. Єгояхiн був вiку восьми лiт,9

коли вiн зацарював, i царював в Єрусалимi три мiсяцi й десять день. I робив вiн лихе в Господнiх
очах. А по роцi послав цар Навуходоносор, i привiв його до Вавилону з дорогим посудом Госпо-10

днього дому, а царем над Юдеєю та Єрусалимом настановив брата його Седекiю. Седекiя був11

вiку двадцяти й одного року, коли вiн зацарював, i вiн царював в Єрусалимi одинадцять рокiв. I12

робив вiн зло в очах Господа, Бога свого, не впокорився перед пророком Єремiєю, що говорив iз
наказу Господнього. I вiн також вiдкинувся вiд царя Навуходоносора, що був заприсягнув його13

Господом, i вчинив твердою свою шию, i став запеклим, щоб не навертатися до Господа, Бога Iзра-
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їлевого. Також усi зверхники священикiв та народу ще бiльше грiшили, шануючи гидоти поган, i 14

вони занечистили Господнiй дiм, якого Вiн освятив в Єрусалимi. А Господь, Бог їхнiх батькiв, усе 15

посилав до них через Своїх послiв слова остороги, бо Вiн змилосердився над народом Своїм та
над оселею Своєю. Та вони соромили Божих послiв, i погорджували їхнiми словами, i насмiхали- 16

ся з Його пророкiв, аж поки не пiднiсся гнiв Господа на народ Його так, що не було вже лiку. I 17

Вiн навiв на них халдейського царя, i той позабивав мечем їхнiх вибраних у домi їхньої святинi, i
не змилосердився анi над юнаком, анi над дiвчиною, анi над старим, анi над старезним, усе дав в
його руку... I всi речi Божого дому, великi та малi, i скарби дому Господнього та дому царя й його 18

зверхникiв, усе перенiс до Вавилону. I спалили вони Божий дiм, i порозбивали мур Єрусалиму, i 19

всi палати його попалили огнем, а всi дорогi речi його понищили... I пiшло на вигнання до Вавило- 20

ну позостале вiд меча, i стали йому та синам його за рабiв аж до зацарювання перського царства,
щоб виповнилося Господнє слово, проречене Єремiїними устами, аж поки вподобає собi земля свої 21

суботи, по всi днi її спустошення святкувала вона суботи, щоб сповнилися сiмдесят лiт. А першого 22

року Кiра, царя перського, коли сповнилось слово Господнє, проречене устами Єремiїними, збудив
Господь духа Кiра, царя перського, i вiн оголосив по всьому царству своєму, а також на письмi,
говорячи: Так говорить Кiр, цар перський: Усi земнi царства дав менi Господь, Бог Небесний, i Вiн 23

наклав на мене збудувати Йому храма в Єрусалимi, що в Юдеї. Хто мiж вами з усього Його народу,
нехай буде Господь, Бог його, з ним, i нехай вiн iде до Єрусалиму!
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А
першого року Кiра, царя перського, щоб сповнилось слово Господнє, проречене устами1
Єремiїними, збудив Господь духа Кiра, царя перського, i вiн оголосив по всьому царству
своєму, а також на письмi, говорячи: Так говорить Кiр, цар перський: Усi земнi царства2

дав менi Господь, Бог Небесний, i Вiн наказав менi збудувати Йому храма в Єрусалимi,
що в Юдеї. Хто мiж вами з усього Його народу, нехай буде Бог його з ним, i нехай вiн iде до Єру-3

салиму, що в Юдеї, i нехай будує дiм Господа, Бога Iзраїлевого. Це той Бог, що в Єрусалимi. А4

кожному позосталому по всiх тих мiстах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди його мiсця
срiблом, i золотом, i маєтком, i худобою, з добровiльною жертвою для дому Божого, що в Єру-
салимi. I повставали голови батькiвських родiв Юди та Венiямина, i священики, i Левити, аж до5

всякого, що Бог збудив духа його, щоб пiти будувати дiм Господа, що в Єрусалимi. А все їхнє дов-6

кiлля змiцнило їм руки речами срiбними та золотими, маєтком, i худобою, i коштовностями, окрiм
того, що хто пожертвував був добровiльно. А цар Кiр повиносив речi Господнього дому, якi забрав7

був Навуходоносор з Єрусалиму, i дав їх до дому бога свого, i повиносив їх Кiр, цар перський, ру-8

кою скарбника Мiтредата, а той вiдрахував їх Шешбаццаровi, Юдиному начальниковi. I оце їхнє9

число: мисок золотих тридцять, мисок срiбних тисяча, ножiв двадцять i дев’ять, келiхiв золотих10

тридцять, келiхiв срiбних подвiйних чотири сотнi й десять, посуду iншого тисяча. Усього золотого11

й срiбного посуду п’ять тисяч i чотири сотнi. Усе це завiз Шешбаццар, коли вигнанцi верталися з
Вавилону до Єрусалиму.

А оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був Навуходоносор, цар2
вавилонський, до Вавилону, i вони повернулися до Єрусалиму та Юдеї, кожен до мiста свого, тi,2

що прийшли були з Зоровавелем, Iсусом, Неємiєю, Сераєю, Реелаєю, Мордехаєм, Бiлшаном, Мi-
спаром, Бiгваєм, Рехумом, Бааною. Число людей Iзраїлевого народу: синiв Пар’ошових двi тисячi3

сто сiмдесят i два, синiв Шефатiїних три сотнi сiмдесят i два, синiв Арахових сiм сотень сiмдесят4, 5

i п’ять, синiв Пахат-Моавових, iз синiв Iсусових та Йоавових двi тисячi вiсiм сотень i дванадцять,6

синiв Еламових тисяча двiстi п’ятдесят i чотири, синiв Заттуєвих дев’ять сотень i сорок i п’ять,7, 8

синiв Заккеєвих сiм сотень i шiстдесят, синiв Банiєвих шiсть сотень сорок i два, синiв Беваєвих9, 10, 11

шiсть сотень двадцять i три, синiв Азгадових тисяча двiстi двадцять i два, синiв Адонiкамових12, 13

шiсть сотень шiстдесят i шiсть, синiв Бiгваєвих двi тисячi п’ятдесят i шiсть, синiв Адiнових чоти-14, 15

ри сотнi п’ятдесят i чотири, синiв Атерових, вiд Єзекiї дев’ятдесят i вiсiм, синiв Бецаєвих три сотнi16, 17

двадцять i три, синiв Йориних сто й дванадцять, синiв Хашумових двiстi двадцять i три, синiв18, 19, 20

Гiббарових дев’ятдесят i п’ять, виходькiв з Вiфлеєму сто двадцять i три, людей з Нетофи п’ятде-21, 22

сят i шiсть, людей з Анатоту сто двадцять i вiсiм, виходькiв з Азмавету сорок i два, виходькiв з23, 24, 25

Кiр’ят-Арiму, Кефiри та Беероту сiм сотень i сорок i три, виходькiв з Рами та Геви: шiсть сотень26

двадцять i один, людей з Мiхмасу сто двадцять i два, людей з Бет-Елу та Аю двiстi двадцять i27, 28

три, виходькiв з Нево п’ятдесят i два, виходькiв з Магбiшу сто п’ятдесят i шiсть, виходькiв з29, 30, 31

Еламу Другого тисяча двiстi п’ятдесят i чотири, виходькiв з Харiму три сотнi й двадцять, виходь-32, 33

кiв з Лоду, Хадiду та Оно сiм сотень двадцять i п’ять, виходькiв з Єрихону три сотнi сорок i п’ять,34

виходькiв з Сенаї три тисячi i шiсть сотень i тридцять. Священикiв: синiв Єдаєвих з Iсусового35, 36

дому дев’ять сотень сiмдесят i три, синiв Iммерових тисяча п’ятдесят i два, синiв Пашхурових37, 38

тисяча двiстi сорок i сiм, синiв Харiмових тисяча й сiмнадцять. Левитiв: синiв Iсусових i Кадмi-39, 40

їлових, з синiв Гадавiї сiмдесят i чотири. Спiвакiв: синiв Асафових сто двадцять i вiсiм. Синiв41, 42

придверних: синiв Шаллумових, синiв Атерових, синiв Талмонових, синiв Аккувових, синiв Хатi-
тиних, синiв Шоваєвих, усiх сто тридцять i дев’ять. Храмових пiдданцiв: синiв Цiхiних, синiв Ха-43

суфiних, синiв Таббаотових, синiв Керосових, синiв Сiагiних, синiв Падонових, синiв Леваниних,44, 45

синiв Хагавиних, синiв Аккувових, синiв Хагавових, синiв Самлаєвих, синiв Хананових, синiв46, 47

Гiдделових, синiв Гахарових, синiв Реаїних, синiв Рецiнових, синiв Некодиних, синiв Газзамових,48

синiв Уззиних, синiв Пасеахових, синiв Бесаєвих, синiв Асниних, синiв Меунiмових, синiв Не-49, 50

фусiмових, синiв Бакбукових, синiв Хакуфиних, синiв Хархурових, синiв Бацлутових, синiв Ме-51, 52

хiдиних, синiв Харшиних, синiв Баркосових, синiв Сiсриних, синiв Темахових, синiв Незiхових,53, 54

синiв Хатiфиних, синiв Соломонових рабiв: синiв Сотаєвих, синiв Соферетових, синiв Терудиних,55
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Синiв Яалиних, синiв Дарконових, синiв Гiдделових, синiв Шефатiїних, синiв Хаттiлових, синiв 56, 57

Похерет-Гаццеваїмових, синiв Амiєвих, усього цих храмових пiдданцiв та синiв Соломонових ра- 58

бiв три сотнi дев’ятдесят i два. А оце тi, що прийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харшi, Керув-Аддану 59

та Iммеру, та не могли довести роду батькiв своїх та свого насiння, чи вони з Iзраїля: синiв Де- 60

лаїних, синiв Товiйїних, синiв Некодиних шiсть сотень п’ятдесят i два. I з синiв священичих: сини 61

Ховайїнi, сини Коцовi, сини Барзiллая, що взяв жiнку з дочок гiлеадянина Барзiллая, i звався їхнiм
iм’ям. Вони шукали свого запису родоводу, та не знайшли, i були вони вилученi зо священства, 62

а намiсник сказав їм, щоб вони не їли зо Святого Святих, аж поки не стане священик до урiму та 63

туммiму. Усього збору разом сорок двi тисячi три сотнi шiстдесят, окрiм їхнiх рабiв та невiльниць, 64, 65

цих було сiм тисяч три сотнi тридцять i сiм; а їхнiх спiвакiв та спiвачок двiстi. Їхнiх коней було сiм 66

сотень тридцять i шiсть, їхнiх мулiв двiстi сорок i п’ять, їхнiх верблюдiв чотири сотнi тридцять i 67

п’ять, ослiв шiсть тисяч сiм сотень i двадцять. А з голiв батькiвських родiв, коли вони прийшли 68

до Господнього дому, що в Єрусалимi, то вони жертвували до Божого дому, щоб поставити його
на його становищi. За своєю спроможнiстю вони дали до скарбу на працю: золота шiстдесят одну 69

тисячу дарейкiв, а срiбла п’ять тисяч мiн, а священичих убрань сто. I осiлися священики й Левити, 70

та з народу, i спiваки, i придвернi, i храмовi пiдданцi по своїх мiстах, i ввесь Iзраїль по своїх мiстах.
А коли настав сьомий мiсяць, i Iзраїлевi сини були по мiстах, то зiбрався народ, як один чоловiк, 3

до Єрусалиму. I встав Iсус, син Йоцадакiв, та брати його священики, i Зоровавель, син Шеалтi- 2

їлiв, та брати його, i збудували жертiвника Бога Iзраїля, щоб приносити на ньому цiлопалення, як
написано в Законi Мойсея, Божого чоловiка. I поставили мiцно жертiвника на його основi, бо 3

були вони в страху вiд народiв країв, i приносили на ньому цiлопалення для Господа, цiлопален-
ня на ранок та на вечiр. I справили свято Кучок, як написано, i щоденнi цiлопалення в кiлькостi 4

за постановою щодо жертов на кожен день, а по тому цiлопалення стале, i на молодики, i на всi 5

присвяченi Господевi свята, i для кожного, хто жертвує добровiльну жертву для Господа. Вiд пер- 6

шого дня сьомого мiсяця зачали приносити цiлопалення для Господа. А пiд Господнiй храм не були
ще покладенi основи. I дали срiбла каменярам та теслям, i їжi, i питва та оливи, сидонянам та 7

тирянам, щоб достачали кедровi дерева з Ливану до Яфського моря за дозволом їм Кiра, царя пер-
ського. А другого року по своєму приходi до Божого дому до Єрусалиму, другого мiсяця, почали 8

робити Зоровавель, син Шеалтiїлiв, i Iсус, син Йоцадакiв, i решта їхнiх братiв, священики та Ле-
вити, i всi, хто поприходив з неволi в Єрусалим, а Левитiв вiд вiку двадцяти рокiв i вище поставили
керувати над працею Господнього дому. I став Iсус, сини його та брати його, Кадмiїл та сини його, 9

сини Юдинi, як один чоловiк, на догляд над робiтниками працi в Божому домi, сини Хенададовi,
сини їх та їхнi брати, Левити. А коли клали основу Господнього храму, то поставили облаченних 10

священикiв iз сурмами, а Левитiв, Асафових синiв, iз цимбалами, щоб славити Господа за уставом
Давида, Iзраїлевого царя. I вiдповiли вони хвалою та подякою Господевi, Добрий бо Вiн, бо навiки 11

Його милосердя на Iзраїля. А ввесь народ викликував гучним покликом, славлячи Господа за осно-
ву Господнього дому! А багато-хто зо священикiв i Левитiв та з голiв батькiвських родiв, старшi, 12

що бачили перший храм, при заснуваннi його, того храму, своїми очима, плакали ревним голосом, а
багато-хто покликували пiднесеним голосом у радостi... I не мiг народ розпiзнати голосу поклику 13

радости вiд голосу плачу народу, бо народ сильно викликував, а голос був чутий аж далеко...
I почули Юдинi та Венiяминовi вороги, що вигнанцi будують храма Господевi, Боговi Iзраїля. I 4, 2

прийшли вони до Зоровавеля та до голiв батькiвських родiв, та й сказали їм: I ми будемо будувати
з вами, бо ми звертаємось, як ви, до вашого Бога, i ми приносимо Йому жертви вiд днiв Есар-
Хаддона, царя асирiйського, що привiв нас сюди. I сказав їм Зоровавель i Iсус, та решта голiв 3

батькiвських родiв Iзраїлевих: Не вам i нам разом будувати храм для Бога! Самi бо ми будемо бу-
дувати для Господа, Бога Iзраїлевого, як наказав нам цар Кiр, цар перський. I став народ тiєї землi 4

ослаблювати руки Юдиного народу та страхати їх при будуваннi. I пiдкуплювали вони проти них 5

дорадникiв царських, щоб заламати їхнiй задум, по всi днi Кiра, царя перського, й аж до царювання
Дарiя, царя перського. А за царя Ахашвероша, на початку його царювання, написали вони оскар- 6

ження на мешканцiв Юдеї та Єрусалиму. А за днiв Артаксеркса написав Бiшлам, Мiтредат, Товеїл 7

та решта товаришiв його до Артаксеркса, царя перського. А лист був написаний по-арамейськи, а
перекладений по-перськи. Начальник Рехум та писар Шiмай написали одного листа проти Єру- 8
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салиму до царя Артаксеркса отак. Тодi начальник Рехум та писар Шiмшай та решта товаришiв9

його, суддi й урядники, писарчуки, писарi, аркев’яни, вавилоняни, шушаняни, цебто еламiти, та10

решта народiв, яких повиганяв Аснаппар, великий та славний, й осадив їх у мiстi Самарiї та в рештi
Зарiччя. Оце вiдпис листа, що послали до нього: До царя Артаксеркса твої раби, люди Зарiччя.11

I ось щоб було вiдоме царевi, що Юдеї, якi вийшли вiд тебе до нас, прибули до Єрусалиму. Во-12

ни будують мiсто бунтiвниче та шкiдливе, i вдосконалюють мури, а пiдвалини полiпшили. А тепер13

щоб було вiдоме царевi, що коли тiльки це мiсто буде збудоване, а мури закiнчаться, вони не будуть
давати анi данини, анi податку, анi мита, а це буде шкодити царському прибутковi. I ото, беручи14

на увагу, що сiль царського палацу сiль наша, а царський сором не випадає нам бачити, тому ми
посилаємо й завiдомляємо царя, щоб пошукали в книзi споминiв батькiв твоїх, i ти знайдеш у кни-15

зi споминiв, i знатимеш, що мiсто це мiсто бунтiвниче та шкiдливе царям та округам, i що в ньому
пiдiймали бунт вiд правiку, чому мiсто це було зруйноване. Ми сповiщаємо царя, що коли тiльки16

мiсто це буде добудоване, а мури закiнчаться, то через те не буде тобi частки в Зарiччi. Цар по-17

слав вiдповiдь: Начальниковi Рехумовi, i писаревi Шiмшаєвi, та рештi їхнiх товаришiв, що сидять
у Самарiї, i решта Зарiччя: Мир вам! А тепер, лист, якого ви послали до нас, виразно прочитаний18

передо мною. I був виданий вiд мене наказ, i шукали та й знайшли, що мiсто це з давнiх-давен19

пiдiймалося на царiв, i повстання та бунт робилися в ньому. I могутнi царi були над Єрусалимом,20

i панували в усьому Зарiччi, а данина, податок та мито давалися їм. А тепер видайте наказа, щоб21

спинилися цi люди, а мiсто це не будувалося, поки вiд мене не буде виданий новий наказ. I будьте22

бережнi, щоб через це не зробити помилки. Нащо ростиме зло на шкоду царям? Тодi, як тiль-23

ки був прочитаний вiдпис листа царя Артаксеркса перед Рехумом i писарем Шiмшаєм та їхнiми
товаришами, пiшли вони поспiшно до Єрусалиму, i спинили роботу їх зброєю та насиллям! Тим24

спинилася робота Божого дому, що в Єрусалимi, i спинилася вона аж до другого року царювання
Дарiя, царя перського...

I пророкував пророк Огiй та Захарiй, син Iддо, пророки, на юдеїв, що в Юдеї та в Єрусалимi, в5
Iм’я Бога Iзраїля, що над ними. Тодi встали Зоровавель, син Шеалтiїлiв, та Iсус, син Йоцадакiв,2

i зачали будувати Божий дiм, що в Єрусалимi, а з ними Божi пророки, що допомагали їм. Того3

часу прийшов до них Таттенай, намiсник Зарiччя, i Шетар-Бозенай та їхнi товаришi, i сказали їм
так: Хто видав вам наказа будувати цей храм i кiнчати цю будову? Тодi ми сказали їм iмена тих4

мужiв, що будують цього будинка. Та око їхнього Бога було на юдейських старших, i вони не5

спинили їх, аж поки не пiде донесення до Дарiя, i тодi дадуть писемну вiдповiдь про це. Ось вiдпис6

листа, що послав Таттенай, намiсник Зарiччя, i Шетар-Бозенай, та товариство його, i перси, що в
Зарiччi, до царя Дарiя, вони послали йому донесення, а в ньому писано так: Царевi Дарiєвi усякого7

миру! Щоб було вiдоме царевi, що ми ходили до Юдейської округи, до дому великого Бога, а вiн8

будується з великого каменя, i дерево кладеться в стiни. А робота та робиться докладно, i успiх у
їхнiй руцi. Тодi ми питалися тих старших, i сказали їм так: Хто видав вам наказа будувати цей храм9

i кiнчати цю святиню? А також питалися ми їх про їхнi iмена, щоб повiдомити тебе, що запишемо10

iм’я тих мужiв, якi за голову в них. А вони так вiдповiли нам та сказали: Ми то раби Бога небес11

та землi, i будуємо храма, що був збудований за багато лiт перед цим, а збудував його й докiнчив
його великий Iзраїлiв цар. Але згодом, коли нашi батьки розгнiвили були Бога небес, Вiн вiддав12

їх у руку Навуходоносора, царя вавилонського, халдея, а храм той вiн зруйнував його, а народ
вигнав до Вавилону. Але першого року Кiра, царя вавилонського, цар Кiр видав наказа будувати13

цей дiм Божий. А також посуд Божого дому, золотий та срiбний, що Навуходоносор був винiс iз14

єрусалимського храму й занiс його до храму вавилонського, винiс його цар Кiр iз вавилонського
храму й дав мужевi, iм’я його Шешбаццар, якого вiн настановив намiсником. I сказав вiн йому:15

Вiзьми цей посуд, iди, вiднеси його до храму, що в Єрусалимi, а дiм Божий нехай будується на
своєму мiсцi. Тодi той Шешбаццар прийшов, заклав пiдвалини Божого дому в Єрусалимi, i вiдтодi16

й аж до цього часу вiн будується, i не скiнчений. I ось, якщо це царевi добре, нехай пошукається17

в домi царських скарбiв там, у Вавилонi, чи справдi вiд царя Кiра виданий був наказ будувати цей
Божий дiм в Єрусалимi, а царську волю про це нехай пошлють до нас.

Тодi цар Дарiй видав наказа, i шукали в домi, де складають скарби книжок у Вавилонi. I був6, 2

знайдений один звiй в замку Ахметi, що в мiдiйськiй окрузi, а в ньому написано так: На пам’ять.
Першого року царя Кiра цар Кiр видав наказа: Дiм Божий в Єрусалимi дiм той нехай будується3
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на мiсцi, де приносять жертви, а його пiдвалини заложенi. Вишина його шiстдесят лiктiв, ширина
його шiстдесят лiктiв. Три ряди з великого каменю, й один ряд з дерева, а видатки будуть данi з 4

царського дому. А посуд Божого дому, золотий та срiбний, що Навуходоносор винiс був iз храму, 5

що в Єрусалимi, i перенiс до Вавилону, нехай повернуть, i нехай вiн пiде до храму, що в Єрусали-
мi, на своє мiсце, i покладеш те в Божому домi... Тепер же ти, Таттенаю, намiснику Зарiччя, ти, 6

Шетор-Бозенаю з товаришами своїми, перси, що в Зарiччi, вiддалiться звiдти! Позоставте працю 7

цього Божого дому, юдейський намiсник та юдейськi старшi збудують той Божий дiм на його мiсцi.
А вiд мене даний наказ про те, що ви будете робити з тими юдейськими старшими, щоб збудувати 8

цей Божий дiм, а з царського добра, з данини Зарiччя, нехай докладно дається видаток тим лю-
дям, щоб не спиняти роботи. А що буде потрiбне, чи телят, чи баранiв, чи овечок на принесення 9

Небесному Боговi, пшеницю, сiль, вино та оливу, що скажуть священики, якi в Єрусалимi, щоб
без омани видавалося їм день-у-день, щоб вони завжди приносили пахощi в жертву Небесному 10

Боговi та молилися за життя царя та синiв його. А вiд мене виданий наказ, що коли який чоловiк 11

змiнить це моє слово, то буде вирване дерево з дому його, i буде поставлене, а вiн буде прибитий на
ньому, а дiм його буде обернений за це в руїну! А Бог, що вчинив, щоб там пробувало Iм’я Його, 12

знищить кожного царя та народ, що простягне свою руку, щоб змiнити це, щоб ушкодити той Бо-
жий дiм, що в Єрусалимi! Я, Дарiй, видав цього наказа, нехай вiн докладно буде виконаний! Тодi 13

Таттенай, намiсник Зарiччя, Шетар-Бозенай та їхнi товаришi докладно зробили згiдно з тим, як
послав цар Дарiй. А юдейськi старшi будували, i щастило їм за пророцтвом пророка Огiя та За- 14

харiя, сина Iддо. I вони збудували й закiнчили з наказу Бога Iзраїлевого та з наказу Кiра, i Дарiя, i
Артаксеркса, царя перського. I закiнчений був цей храм до третього мiсяця адара, що вiн мiсяць 15

дванадцятий, шостого року царювання царя Дарiя. I справили Iзраїлевi сини, священики й Левити 16

та решта вигнанцiв свято вiдновлення того Божого дому з радiстю. I принесли в жертву на свято 17

вiдновлення того Божого дому: волiв сотню, баранiв двiстi, ягнят чотири сотнi, а козлят у жертву за
грiх за всього Iзраїля дванадцять, за числом Iзраїлевих племен. I поставили священикiв за їхнiми 18

частинами, а Левитiв за чергами їхнiми на службу Божого дому, що в Єрусалимi, як написано в
книзi Мойсея. А поверненцi справили Пасху чотирнадцятого дня першого мiсяця, бо очистилися 19, 20

священики та Левити, як один, усi вони чистi. I вони зарiзали пасхальне ягня для всiх поверненцiв,
для своїх братiв священикiв та для себе. I їли Iзраїлевi сини, що вернулися з вигнання, i також усi, 21

хто вiддiлився до них вiд нечистости народiв землi, щоб звертатися до Господа, Бога Iзраїлевого. I 22

справляли вони свято Опрiснокiв сiм день у радостi, бо Господь їх потiшив i обернув до них серце
асирiйського царя, щоб змiцнити їхнi руки при працi дому Бога, Бога Iзраїлевого.

А по цих пригодах, за царювання Артаксеркса, царя перського, Ездра, син Азарiї, сина Хiйл- 7
кiйї, сина Шаллуна, сина Садока, сина Ахiтуви, сина Амарiї, сина Азарiї, сина Мерайота, сина 2, 3, 4

Захарiя, сина Уззi, сина Буккi, сина Авiшуї, сина Пiнхаса, сина Елеазара, сина Аарона, первосвя- 5

щеника, цей Ездра вийшов iз Вавилону, а вiн був учитель, знавець Мойсеєвого Закону, що його 6

дав Господь, Бог Iзраїлiв. I дав йому цар згiдно з тим, як була на ньому рука Господа, Бога його,
всяке його пожадання. I пiшли з ним дехто з Iзраїлевих синiв, i з священикiв, i Левитiв, i спiвакiв, 7

i придверних, i храмових пiдданцiв до Єрусалиму сьомого року царя Артаксеркса. I прибув вiн до 8

Єрусалиму п’ятого мiсяця, а то сьомий рiк царювання. Бо першого дня мiсяця першого був по- 9

чаток виходу з Вавилону, а першого дня п’ятого мiсяця вiн прийшов до Єрусалиму, бо рука його
Бога була добра на ньому. Бо Ездра приготовив своє серце дослiджувати Господнього Закона, i 10

виконувати його, i навчати в Iзраїлi устава та права. А оце вiдпис писання, що цар Артаксеркс 11

дав священиковi Ездрi, учителевi, що пише слова заповiдей Господа та Його устави над Iзраїлем:
Артаксеркс, цар над царями, до священика Ездри, досконалого вчителя Закону Бога Небесного, 12

i так далi. А ось виданий вiд мене наказ, щоб кожен, хто в моїм царствi з Iзраїлевого народу, i 13

їхнiх священикiв, i Левитiв з доброї волi бажає йти до Єрусалиму з тобою, нехай iде, через те, що 14

ти посланий вiд царя та семи його дорадникiв, щоб дослiдити про Юдею та про Єрусалим за пра-
вом твого Бога, правом, що в руцi твоїй, i щоб вiдправити срiбло та золото, що цар та дорадники 15

його пожертвували для Бога Iзраїлевого, Якого мiсце перебування в Єрусалимi, i все срiбло та 16

золото, яке ти знайдеш у всiй вавилонськiй окрузi разом iз пожертвами народу та священикiв, якi
жертвують для дому їхнього Бога, що в Єрусалимi. Тому ти невiдкладно купиш за це срiбло бикiв, 17

баранiв, овечок, i їх жертви хлiбнi та їх жертви ливнi, i принесеш їх на жертiвнику дому вашого Бо-
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га, що в Єрусалимi. А що тобi та браттям твоїм буде добре вчинити з рештою срiбла та золота, те18

зробiть за вподобанням вашого Бога. А посуд, що даний тобi на служення дому твого Бога, вiддай19

у цiлостi перед Богом Єрусалиму. А решта потрiбного для дому Бога твого, що випаде тобi дати,20

буде дана з дому царських скарбiв. А вiд мене я цар Артаксеркс виданий наказ для всiх скарбни-21

кiв, що в Зарiччi, що все, чого зажадає вiд вас священик Ездра, учитель Закону Бога Небесного,
нехай буде докладно зроблене: срiбла аж до сотнi талантiв, i пшеницi аж до сотнi корiв, i вина аж22

до сотнi батiв, i оливи аж до сотнi батiв, за соли без запису. Усе, що з наказу Небесного Бога,23

нехай буде горливо зроблене для дому Небесного Бога, бо нащо був би гнiв на царство царя та на
синiв його? I вас завiдомляємо, що всi священики та Левити, спiваки, придвернi, храмовi пiдданцi24

та працiвники того Божого дому вiльнi, данини, податку, чи мита не належить накладати на них! А25

ти, Ездро, за мудрiстю Бога твого, яка в руцi твоїй, попризначай суддiв та виконавцiв Закону, щоб
судили для всього народу, що в Зарiччi, для всiх, хто знає закони твого Бога, а хто не знає, тих
навчите. А кожен, хто не буде виконувати Закона твого Бога та закона царського докладно, щоб26

чинився над ним суд: чи то на смерть, чи то на вигнання, чи то на кару маєткову, чи то на ув’язнення.
Благословенний Господь, Бог наших батькiв, що вклав у цареве серце, щоб оздобити дiм Господнiй,27

що в Єрусалимi, а на мене нахилив милiсть перед царем та його дорадниками, та всiма хоробрими28

царевими зверхниками! А я змiцнився, бо рука Господа, Бога, була надо мною, i я зiбрав провiдних
людей з Iзраїля, щоб вони пiшли зо мною.

А оце голови їхнiх батькiв та їх родовiд, що пiшли зо мною, за царювання царя Артаксеркса, з8
Вавилону: з Пiнхасових синiв: Гершом, з Iтамарових синiв: Данiїл, з Давидових синiв: Хаттуш. З2, 3

Шеханiїних синiв, з Пар’ошових синiв: Захарiй, а з ним за родоводом сто й п’ятдесят мужчин. З4

Пахат-Моавових синiв: Ел’єгоенай, син Зерахiїн, а з ним двiстi мужчин. З синiв Затту: Шеханiя,5

син Яхазiїлiв, а з ним три сотнi мужчин. А з Адiнових синiв: Евед, син Йонатанiв, а з ним п’ятдесят6

мужчин. А з Еламових синiв: Єшая, син Аталiїн, а з ним сiмдесят мужчин. А з Шефатiїних синiв:7, 8

Зевадiя, син Михаїлiв, а з ним вiсiмдесят мужчин. З Йоавових синiв: Овадiя, син Єгiїлiв, а з ним9

двiстi й вiсiмнадцять мужчин. А з синiв Банi: Шеломiт, син Йосiфiїн, а з ним сотня й шiстдесят10

мужчин. А з Беваєвих синiв: Захарiй, син Беваїв, а з ним двадцять i вiсiм мужчин. А з Азгадових11, 12

синiв: Йоханан, син Катанiв, а з ним сотня й десять мужчин. А з Адонiкамових синiв останнi, а13

оце їхнi iмена: Елiфелет, Єiїл, i Шемая, а з ними шiстдесят мужчин. А з Бiгваєвих синiв: Утай i14

Заввуд, а з ними сiмдесят мужчин. I зiбрав я їх до рiчки, що впадає до Агави, i ми таборували там15

три днi. I переглянув я народ та священикiв, i не знайшов там нiкого з Левiєвих синiв. I послав я16

по Елiезера, по Арiїла, по Шемаю, по Елнатана, i по Ярiва, i по Елнатана, i по Натана, i по Захарiя,
i по Мешуллама, голiв, i по Йойарiва, i по Елнатана, учителiв. I вiдправив я їх до Iддо, голови17

в мiсцевостi Касiф’я, i вклав в їхнi уста слова, щоб говорити до Iддо та братiв його, пiдданих у
мiсцевостi Касiф’я, щоб вони привели нам служителiв для дому нашого Бога. I привели вони нам,18

бо рука нашого Бога була добра до нас, чоловiка розумного з синiв Махлi, сина Левiя, Iзраїлевого
сина, та Шеревею й синiв його та братiв його, вiсiмнадцять, та Хашавiю, а з ним Єшаю, з синiв19

Мерарiєвих, братiв його та синiв його двадцять, а з пiдданцiв храму, яких дав Давид та зверхники20

на роботу Левитам, двiстi й двадцять пiдданцiв: усi вони були означенi поiменно. I проголосив21

я там пiст, над рiчкою Агавою, щоб упокорятися нам перед лицем нашого Бога, щоб просити вiд
Нього щасливої дороги для нас i для дiтей наших та для всього нашого маєтку, бо я соромився22

просити вiд царя вiйська та верхiвцiв, щоб помагали нам у дорозi проти ворога, бо сказали ми
царевi, говорячи: Рука нашого Бога на добро для всiх, хто шукає Його, а сила Його та гнiв Його
на всiх, хто кидає Його! I постили ми, i просили нашого Бога про це, i Вiн дав нам ублагати Себе.23

I я вiддiлив iз священичих зверхникiв дванадцять до Шеревеї, Хашавiї, i до десятьох їхнiх братiв24

з ними. I вiдважив я їм срiбло й золото та посуд принесення нашого Божого дому, що принесли25

цар, i його дорадники, i його зверхники та ввесь Iзраїль, що знаходився там. I вiдважив я на їхню26

руку шiсть сотень i п’ятдесят талантiв срiбла, а срiбних речей сто талантiв, золота сто талантiв, а27

золотих чаш двадцять на тисячу дарейкiв, а посудин з золоченої й доброї мiдi двi, дорогi, як золото.
I сказав я до них: Ви святiсть для Господа, i цей посуд святiсть, а те срiбло та золото добровiльна28

жертва для Господа, Бога ваших батькiв. Пильнуйте й бережiть це, аж поки не вiдважите його29

перед зверхниками священикiв i Левитiв та зверхниками батькiвських родiв Iзраїлевих в Єрусалимi
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до кiмнат Господнього дому. I прийняли священики та Левити вагу того срiбла та золота та того 30

посуду, щоб вiднести до Єрусалиму, до дому нашого Бога. I рушили ми з рiчки Агави двадцятого 31

дня першого мiсяця, щоб iти до Єрусалиму. А рука нашого Бога була над нами, i Вiн урятував
нас з руки ворога та чатiвника на дорозi. I прийшли ми до Єрусалиму, i сидiли там три днi. А 32, 33

четвертого дня вiдважили ми те срiбло й золото та той посуд у домi нашого Бога на руку священика
Меремота, сина Урiйїного, а з ним був Елеазар, син Пiнхасiв, а з ними Йозавад, син Єшуїн, та
Ноадiя, син Бiннуїв, Левити, за числом, за вагою на все. I того часу була записана вся та вага. 34

Тi, що прийшли з полону, сини вигнання, принесли цiлопалення для Бога Iзраїля: дванадцять бикiв 35

за всього Iзраїля, дев’ятдесят i шiсть баранiв, сiмдесят i сiм овець, дванадцять козлiв на жертву за
грiх, це все цiлопалення для Господа. I вiддали царевi накази царським сатрапам та намiсникам 36

Зарiччя, а тi пiдтримували народ та Божий дiм.
А як скiнчилося це, пiдiйшли до мене зверхники, говорячи: Цей народ, Iзраїль, i священики та 9

Левити не вiддiлилися вiд народiв цих країв з їхнiми гидотами, вiд хананеян, перiззеян, євусеян,
аммонеян, моавiтян, єгиптян та амореян, бо побрали з їхнiх дочок собi та своїм синам, змiшалося 2

святе насiння з народами цих країв, а рука зверхникiв та представникiв була перша в цьому спро-
невiреннi. А коли я почув це слово, то роздер я одежу свою та плаща свого, i рвав волосся з голови 3

своєї та з бороди своєї, i сидiв остовпiлий... I зiбралися до мене всi тремтячi перед словами Бога 4

Iзраїлевого за спроневiрення поверненцiв, а я сидiв остовпiлий аж до жертви вечiрньої. А за ве- 5

чiрньої жертви встав я з упокорення свого, i, роздерши шату свою та плаща свого, упав я на колiна
свої, i простягнув руки свої до Господа, Бога мого... I сказав я: Боже мiй, соромлюся я та стидаюся 6

пiднести, Боже мiй, обличчя своє до Тебе, бо беззаконня нашi помножилися понад голову, а наша
провина виросла аж до неба!... Вiд днiв наших батькiв ми в великiй провинi аж до дня цього, а 7

за нашi беззаконня були вiдданi ми, нашi царi, нашi священики в руку царiв цих країв на меча, на
полон, i на грабiж, i на посоромлення обличчя, як цього дня. А тепер на малу хвилю сталася нам 8

милiсть вiд Господа, Бога нашого, щоб позоставити нам останок, i дати нам затвердитися на мiсцi
святинi Його, щоб освiтити очi нашi, Боже наш, i дати нам трохи ожити в нашiй неволi! Бо раби 9

ми, та в нашiй неволi не покинув нас Бог наш, i прихилив до нас милiсть перед перськими царями,
щоб дати нам ожити, щоб пiднести дiм нашого Бога й щоб вiдбудувати руїни його, та щоб дати нам
захист в Юдеї та в Єрусалимi. А тепер що скажемо, Боже наш, по цьому? Бо ми покинули запо- 10

вiдi Твої, якi Ти наказав через Своїх рабiв пророкiв, говорячи: Цей Край, що ви йдете посiсти, вiн 11

край нечистий через нечистiсть народу цих країв, через їхнi гидоти, що наповнили його вiд краю до
краю своєю нечистiстю. А тепер дочок своїх не давайте їхнiм синам, а їхнiх дочок не берiть для 12

своїх синiв, i не питайте їх про мир та про добро їх аж навiки, щоб ви стали сильнi, та споживали
добро цiєї землi, i вiддали на спадок вашим синам аж навiки. А по тому всьому, що прийшло на 13

нас за нашi злi чини та за нашу велику провину, бо Ти, Боже наш, стримав кару бiльше вiд грiха
нашого, i дав нам таку рештку, чи знову ми ламатимемо заповiдi Твої, i будемо посвоячуватися з 14

оцими мерзотними народами? Чи ж Ти не розгнiваєшся на нас аж до вигублення нас, так що нiхто
не позостався б i не врятувався? Господи, Боже Iзраїлiв, Ти праведний, бо ми позосталися остан- 15

ком, як цього дня. Ось ми в провинi своїй перед лицем Твоїм, бо не встояти нам за це перед лицем
Твоїм!...

А коли Ездра молився та сповiдався, плакав та припадав перед Божим домом, зiбрався до нього 10
з Iзраїля дуже великий збiр, чоловiки, i жiнки та дiти, бо народ плакав ревним плачем... I вiдповiв 2

Шеханiя, Єхiїлiв син, з Еламових синiв, та й сказав до Ездри: Ми спроневiрилися нашому Боговi,
бо взяли ми чужинок iз народiв цього краю за жiнок. Але є ще надiя для Iзраїля в цьому! А тепер 3

складiмо заповiта нашому Боговi, що випровадимо вiд себе всiх жiнок та народжене вiд них, за ра-
дою пана нашого, та тих, хто тремтить перед заповiддю нашого Бога, i буде зроблене за Законом.
Устань, бо на тобi ця рiч, а ми з тобою. Будь мужнiй i дiй! I встав Ездра, i заприсяг зверхникiв, 4, 5

священикiв i Левитiв та всього Iзраїля, щоб робити за цим словом. I вони заприсягли. I Ездра 6

встав з-перед Божого дому й пiшов до кiмнати Єгохонана, Ел’яшiвового сина, i ночував там. Хлi-
ба вiн не їв i води не пив, бо був у жалобi за спроневiрення поверненцiв. I оголосили в Юдеї та 7

в Єрусалимi до всiх поверненцiв, щоб зiбратися до Єрусалиму. А кожен, хто не прийде до трьох 8

день, за порадою зверхникiв та старших, увесь маєток того буде зроблений закляттям, а вiн буде
вилучений iз громади поверненцiв. I зiбралися всi люди Юди та Венiямина до Єрусалиму до трьох 9
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день, це був дев’ятий мiсяць, двадцятого дня мiсяця. I сидiв увесь народ на площi Божого дому,
тремтячи вiд цiєї справи та вiд дощу. I встав священик Ездра та й сказав до них: Ви спроневiри-10

лися, i взяли чужинних жiнок, щоб побiльшити Iзраїлеву провину. А тепер повинiться Господевi,11

Боговi ваших батькiв, i чинiть Його волю! I вiддалiться вiд народiв цього Краю та вiд тих чужих
жiнок! I вiдповiла вся громада, i сказали гучним голосом: Так, за словом твоїм, ми повиннi зро-12

бити! Але народ численний, i час дощiв, i нема сили стояти на вулицi. Та й працi не на один день13

i не на два, бо ми багато нагрiшили в цiй справi. Нехай же стануть нашi зверхники за ввесь збiр,14

а кожен, хто є в наших мiстах, хто взяв чужинних жiнок, нехай прийде на означенi часи, а з ними
старшi кожного мiста та суддi його, аж поки не вiдвернеться вiд нас жар гнiву нашого Бога за цю
рiч. Особливо стали над цим Йонатан, син Асагелiв, та Яхзея, син Тiквин, а Мешуллам та Левит15

Шеббетай допомагали їм. I зробили так поверненцi. I вiддiлив собi священик Ездра людей, голiв16

батькiв за родом їхнiх батькiв, i всi вони поiменно. I сiли вони першого дня десятого мiсяця, щоб
дослiдити цю справу. I скiнчили до першого дня першого мiсяця справи про всiх тих людей, що17

взяли були чужинних жiнок. I знайшлися помiж священичими синами, що взяли чужинних жiнок,18

iз синiв Єшуї, сина Йоцадакового, та братiв його: Моасея, i Елiезер, i Ярiв, i Гедалiя. I дали вони19

руку свою, що повипроваджують жiнок своїх, а виннi принесли в жертву барана з отари за провину
свою. А з синiв Iммерових: Хананi та Зевадiя. I з синiв Харiмових: Массея, i Елiйя, i Шемая, i20, 21

Єхiїл, i Уззiйя. I з синiв Пашхурових: Ел’йоенай, Маасея, Iзмаїл, Натанаїл, Йозавад та Ел’аса. А22, 23

з Левитiв: Йозавад, i Шiм’ї, i Келая, вiн Келiта, Петахiя, Юда та Елiезер. А з спiвакiв: Ел’яшiв.24

А з придверних: Шаллум, i Телем, та Урi. А з Iзраїля, з синiв Пар’ошових: Рам’я, i Їззiйя, i Мал-25

кiйя, i Мiйямiн, i Елеазар, i Малкiйя та Беная. А з синiв Еламових: Маттанiя, Захарiй, i Єхiїл, i26

Авдi, i Єремот, i Елiйя. I з синiв Затту: Ел’йоенай, Ел’яшiв, Маттанiя, i Еремот, i Завад та Азiза.27

А з синiв Беваєвих: Єгоханан, Хананiя, Заббай, Атлай. I з синiв Банiєвих: Мешуллам, Маллух, i28, 29

Адая, Яшув, i Шеал та Рамот. I з синiв Пахатових: Моав, Адна, i Хелал, Беная, Маасея, Матта-30

нiя, Веселiїл, i Бiннуй та Манасiя. I з синiв Харiмових: Елiезер, Їшшiйя, Малкiйя, Шемая, Шiмон,31

Венiямин, Маллух, Шемарiя. З синiв Хашумових: Маттенай, Маттатта, Завад, Елiфелет, Єремай,32, 33

Манасiя, Шiм’ї. З синiв Банаєвих: Маадай, Амрам, i Уїл, Беная, Бедея, Келугу, Ванiя, Мере-34, 35, 36

мот, Ел’ятiв, Маттанiя, Маттенай, i Яасай, i Банi, i Бiннуй, Шiм’ї, i Шелемiя, i Натан, i Адая,37, 38, 39

Махнадвай, Шашай, Шарай, Азарiїл, i Шелемiя, Шемарiя, Шаллум, Амарiя, Йосип. А з синiв40, 41, 42, 43

Нево: Єiїл, Маттiтiя, Завад, Зевiна, Яддай, i Йоїл, Беная. Усi оцi взяли були чужинних жiнок, а44

деякi з цих жiнок i дiтей породили.
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С
лова Неемiї, Гахалiїного сина: I сталося в мiсяцi кiслевi двадцятого року, i був я в замку 1
Шушан. I прийшов Хананi, один iз братiв моїх, вiн та люди з Юдеї. I запитався я їх про 2

юдеїв, що врятувалися, що позостали вiд полону, та про Єрусалим. А вони сказали ме- 3

нi: Позосталi, що лишилися з полону, там в окрузi, живуть у великiй бiдi та в ганьбi, а
мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попаленi огнем... I сталося, як почув я цi слова, сiв я 4

та й плакав, i був у жалобi кiлька днiв, i постив, i молився перед лицем Небесного Бога. I сказав я: 5

Молю Тебе, Господи, Боже Небесний, Боже великий та грiзний, що дотримуєш заповiта та милiсть
для тих, хто любить Тебе та дотримуєш заповiдi Свої, нехай же буде ухо Твоє чутке, а очi Твої 6

вiдкритi, щоб прислухуватися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогоднi перед Твоїм лицем
день та нiч за Iзраїлевих синiв, Твоїх рабiв, i сповiдаюся в грiхах Iзраїлевих синiв, якими грiшили ми
проти Тебе, i я i дiм батька мого грiшили! Ми сильно провинилися перед Тобою, i не дотримували 7

заповiдей, i уставiв, i прав, якi наказав Ти Мойсеєвi, рабовi Своєму. Пам’ятай же те слово, що Ти 8

наказав був Мойсеєвi, Своєму рабовi, говорячи: як ви спроневiритеся, Я розпорошу вас помiж на-
родами! Та коли навернетеся до Мене, i будете дотримувати заповiдi Мої й виконувати їх, то якщо 9

будуть вашi вигнанцi на краю небес, то й звiдти позбираю їх, i приведу до того мiсця, яке Я вибрав,
щоб там перебувало Iм’я Моє! А вони раби Твої та народ Твiй, якого Ти викупив Своєю великою 10

силою та мiцною Своєю рукою. Молю Тебе, Господи, нехай же буде ухо Твоє чутке до молитви 11

Твойого раба та до молитви Твоїх рабiв, що прагнуть боятися Ймення Твого! I дай же сьогоднi
успiху Своєму рабовi, i дай знайти милосердя перед оцим мужем! А я був чашником царевим.

I сталося в мiсяцi нiсанi, двадцятого року царя Артаксеркса, було раз вино перед ним. I взяв я 2
те вино й дав царевi. I я, здавалося, не був сумний перед ним. Та сказав менi цар: Чому обличчя 2

твоє сумне, чи ти не хворий? Це не iнше що, як тiльки сум серця... I я вельми сильно злякався! I 3

сказав я до царя: Нехай цар живе навiки! Чому не буде сумне обличчя моє, коли мiсто дому гробiв
батькiв моїх поруйноване, а брами його попаленi огнем!... I сказав менi цар: Чого ж ти просиш? 4

I я помолився до Небесного Бога, i сказав царевi: Якщо це царевi вгодне, i якщо раб твiй упо- 5

добаний перед обличчям твоїм, то пошли мене до Юдеї, до мiста гробiв батькiв моїх, i я вiдбудую
його! I сказав менi цар (а цариця сидiла при ньому): Скiльки часу буде дорога твоя, i коли ти по- 6

вернешся? I сподобалось це царевi, i вiн послав мене, а я призначив йому час. I сказав я царевi: 7

Якщо це царевi вгодне, нехай дадуть менi листи до намiсникiв Зарiччя, щоб провадили мене, аж
поки не прийду до Юдеї, i листа до Асафа, дозорця царевого лiсу, щоб дав менi дерева на брус- 8

ся для замкових брам, що належать до Божого дому, i для мiського муру, i для дому, що до нього
ввiйду. I дав менi цар в мiру того, як добра була Божа рука надо мною. I прибув я до намiсникiв 9

Зарiччя, i дав їм царевi листи. А цар послав зо мною зверхникiв вiйська та верхiвцiв. I почув про 10

це хоронянин Санваллат та раб аммонiтянин Товiя, i було їм прикро, дуже прикро, що прийшов
чоловiк клопотатися про добро для Iзраїлевих синiв. I прийшов я до Єрусалиму, i був там три днi. 11

I встав я вночi, я та трохи людей зо мною, i не розповiв я нiкому, що Бог мiй дав до мого серця 12

зробити для Єрусалиму. А худоби не було зо мною, окрiм тiєї худоби, що я нею їздив. I вийшов я 13

Долинною брамою вночi, i пiшов до джерела Таннiн, i до брами Смiтникової. I я докладно оглянув
мури Єрусалиму, що були поруйнованi, а брами його були попаленi огнем. I перейшов я до Дже- 14

рельної брами та до царського ставу, та там не було мiсця для переходу худоби, що була пiдо мною.
I йшов я долиною вночi, i докладно оглядав мура. Потiм я вернувся, i ввiйшов Долинною брамою, 15

i вернувся. А заступники не знали, куди я пiшов та що я роблю, а юдеям, i священикам, i шляхтi, 16

i заступникам, i рештi тих, що робили працю, я доти нiчого не розповiдав. I сказав я до них: Ви 17

бачите бiду, що ми в нiй, що Єрусалим зруйнований, а брами його попаленi огнем. Iдiть, i збудуйте
мура Єрусалиму, i вже не будемо ми ганьбою!... I розповiв я їм про руку Бога мого, що вона добра 18

до мене, а також слова царя, якi сказав вiн менi. I сказали вони: Станемо й збудуємо! I змiцнили
вони руки свої на добре дiло. I почув це хоронянин Санваллат та аммонiтянин раб Товiя, i араб 19

Гешем, i смiялися з нас, i погорджували нами й говорили: Що це за рiч, яку ви робите? Чи проти
царя ви бунтуєтесь? А я їм вiдповiв i сказав до них: Небесний Бог Вiн дасть нам успiх, а ми, Його 20

раби, станемо й збудуємо! А вам нема анi частки, анi права, анi пам’ятки в Єрусалимi!
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I встав Елiяшiв, первосвященик, та брати його священики, i збудували Овечу браму. Вони освя-3
тили її, i повставляли її дверi, й аж до башти Меа освятили її, аж до башти Ханан’їла. А поруч нього2

будували єрихоняни, а поруч них будував Заккур, син Iмрiїв. А браму Рибну збудували сини Се-3

наїнi, i вони покрили її бруссями, i повставляли дверi її, замки її та засуви її. А поруч них направляв4

Меремот, син Урiї, Коцового сина, а поруч них направляв Мешуллам, син Берехiї, Мешав’їлового
сина, а поруч них направляв Садок, Баанин син. А поруч них направляли текояни, але їхнi вельмо-5

жi не схилили своєї шиї в службу свого Господа. А браму Стару направляли Йояда, син Пасеахiв,6

та Мешуллам, син Бесодеїн, вони покривали бруссями, i вставляли дверi її, i замки її та засуви її. А7

поруч них направляв гiв’онеянин Мелатiя та меронотеянин Ядон, люди Гiв’ону та Мiцпи, що нале-
жали до володiння намiсника Зарiччя. Поруч нього направляв Уззiїл, син Хархаїн, з золотарiв, а8

поруч нього направляв Хананiя, син Раккахiмiв, i вони вiдновили Єрусалима аж до Широкого му-
ру. А поруч нього направляв Рефая, син Хурiв, зверхник половини єрусалимської округи. А поруч9, 10

нього направляв Єдая, син Харумафiв, а то навпроти дому свого, а при його руцi направляв Хаттуш,
син Хашавнеїн. Другу мiру направляв Малкiйя, син Харiмiв, та Хашшув, син Пахат-Моавiв, та11

башту Печей. А поруч нього направляв Шаллум, син Лохеша, зверхник половини єрусалимської12

округи, вiн та дочка його. Браму Долинну направляв Ханун та мешканцi Заноаху, вони збудували13

її, i повставляли дверi її, замки її та засуви її, i тисячу лiктiв у мурi аж до Смiтникової брами. А14

Смiтникову браму направив Малкiйя, син Рехавiв, зверхник бет-керемської округи, вiн збудував
її, i повставляв її дверi, замки її та засуви її. А Джерельну браму направив Шаллум, син Кол-15

Хезеїв, зверхник округи Мiцпи, вiн збудував її, i покрив її, i повставляв її дверi, замки її та засуви
її, i направив мура ставу Шелах до царського садка, i аж до ступенiв, що спускаються з Давидо-
вого Мiста. За ним направляв Неемiя, син Азбукiв, зверхник половини бетцурської округи аж до16

мiсця навпроти Давидових гробiв i аж до зробленого ставу, i аж до дому Лицарiв. За ним направ-17

ляли Левити: Рехум, син Банiїв, поруч нього направляв зверхник половини округи Кеїла, для своєї
округи. За ним направляли їхнi брати: Баввай, син Хенададiв, зверхник половини округи Кеїла. I18, 19

направляв поруч нього Езер, син Єшуїн, зверхник округи, мiру другу, вiд мiсця навпроти виходу до
зброярнi нарiжника. За ним ревно направляв Барух, Заббаїв син, мiру другу, вiд нарiжника аж до20

входу до дому первосвященика Елiяшiва. За ним направляв Меремот, син Урiйї, сина Коцового,21

мiру другу, вiд входу до Елiяшiвового дому й аж до кiнця Елiяшiвового дому. А за ним направляли22

священики, люди йорданської округи. За ним направляв Венiямин, син Хашшувiв, навпроти свого23

дому; за ним направляв Азарiя, син Маасеї, сина Ананiїного, при своєму домi. За ним направляв24

Бiннуй, син Хенададiв, мiру другу, вiд Азарiїного дому аж до нарiжника й аж до рогу. Палал, син25

Узаїв, вiд мiсця навпроти нарiжника та в горiшнiй баштi, що виходить iз царського дому, що при
в’язничному подвiр’ї. За ним Педая, син Пар’ошiв. А пiдданцi храму сидiли в Офелi аж до мiсця26

навпроти Водної брами на схiд та навпроти виступаючої башти. За ним направляли техояни, мiру27

другу, вiд мiсця навпроти великої виступаючої башти й аж до офельського муру. З-над Кiнської28

брами направляли священики, кожен навпроти дому свого. За ними направляв Садок, син Iмме-29

рiв, навпроти свого дому, а за ним направляв Шемая, син Шеханiїн, сторож Схiдньої брами. За30

ним направляв Хананiя, син Шелемiїн, та Ханун, шостий син Цалафiв, мiру другу; за ним направ-
ляв Мешуллам, син Берехiїн, навпроти своєї кiмнати. За ним направляв Малкiйя, син золотаря,31

аж до дому храмових пiдданцiв та крамарiв, навпроти брами Мiфкад i аж до нарiжної горницi. А32

мiж нарiжною горницею до Овечої брами направляли золотарi та крамарi.
I сталося, як почув Санваллат, що ми будуємо того мура, то вiн запалився гнiвом, i дуже роз-4

гнiвався, i смiявся з юдеїв. I говорив вiн перед своїми братами та самарiйським вiйськом i сказав:2

Що це роблять цi мiзернi юдеї? Чи їм це позоставлять? Чи будуть вони приносити жертву? Чи за-
кiнчать цього дня? Чи оживлять вони цi камiння з куп пороху, а вони ж попаленi? А аммонiтянин3

Товiйя був при ньому й сказав: Та й що вони будують? Якщо вийде лисиця, то вона зробить дiрку
в їхнiй камiннiй стiнi!... Почуй, Боже наш, що ми стали погордою, i поверни їхню ганьбу на голову4

їхню, i дай їх на здобич у край полону! I не закрий їхньої провини, а їхнiй грiх нехай не буде стер-5

тий з-перед лиця Твого, бо вони образили будiвничих! I збудували ми того мура, i був пов’язаний6

увесь той мур аж до половини його. А серце народу було, щоб далi робити! I сталося, як почув7

Санваллат, i Товiйя, i араби, i аммонiтяни, i ашдодяни, що направляється єрусалимський мур, що
виломи в стiнi стали затарасовуватися, то дуже запалилися гнiвом. I змовилися вони всi разом,8



313 КНИГА НЕЕМIЇ 4. 9–6. 1

щоб iти воювати з Єрусалимом, та щоб учинити йому замiшання. I ми молилися до нашого Бога, 9

i поставили проти них сторожу вдень та вночi, перед ними. I сказав Юда: Ослабла сила носiя, 10

а звалищ багато, i ми не зможемо далi будувати мура!... А нашi ненависники говорили: Вони не 11

знатимуть i не побачать, як ми прийдемо до середини їх, i позабиваємо їх, та й спинимо працю! I 12

сталося, як приходили тi юдеяни, що сидiли при них, то говорили нам про це разiв десять, зо всiх
мiсць, де вони пробували. Тодi поставив я сторожу здолу того мiсця за муром у печерах. I поставив 13

я народ за їхнiми родами, з їхнiми мечами, їхнiми ратищами та їхнiми луками. I розглянув я це, i 14

встав i сказав я до шляхетних, i до заступникiв, i до решти народу: Не бiйтеся перед ними! Згадайте
Господа великого та грiзного, i воюйте за ваших братiв, ваших синiв, дочок ваших, жiнок ваших та
за доми вашi! I сталося, як почули нашi вороги, що нам те вiдоме, то Господь зламав їхнiй задум, 15

i всi ми вернулися до муру, кожен до працi своєї. I було вiд того дня, що половина моїх юнакiв 16

робили працю, а половина їх мiцно тримала списи, щити, i луки та панцерi, а зверхники стояли по-
зад Юдиного дому. Будiвничi працювали на мурi, а носiї наладовували тягар, вони однiєю рукою 17

робили працю, а однiєю мiцно тримали списа... А в кожного будiвничого його меч був прив’язаний 18

на стегнах його, i так вони будували, а бiля мене був сурмач. I сказав я до шляхетних, до засту- 19

пникiв та до решти народу: Праця велика й простора, а ми повiддiлюванi на мурi, далеко один вiд
одного. Тому то в мiсце, де почуєте голос сурми, туди негайно збирайтеся до нас. Бог наш буде 20

воювати для нас! I так ми робили працю, i половина їх мiцно тримала списи вiд сходу ранньої зорi 21

аж до появлення зiр. Також того часу сказав я до народу: Кожен з юнаком своїм нехай ночують у 22

серединi Єрусалиму, i будуть вони для нас уночi сторожею, а вдень на працю. I нi я, анi брати мої, 23

анi юнаки мої, анi сторожi, що були за мною, ми не здiймали своєї одежi, кожен мав свою зброю
при своєму стегнi.

I був великий крик народу та їхнiх жiнок на своїх братiв юдеїв. I були такi, що говорили: Ми да- 5, 2

ємо в заставу синiв своїх та дочок своїх, i беремо збiжжя, i їмо й живемо! I були такi, що говорили: 3

Ми заставляємо поля свої, i виноградники свої, i доми свої, i беремо збiжжя в цьому голодi! I були 4

такi, що говорили: Ми позичаємо срiбло на податок царський за нашi поля та нашi виноградники.
А наше ж тiло таке, як тiло наших братiв, нашi сини як їхнi сини. А ось ми тиснемо наших синiв 5

та наших дочок за рабiв, i є з наших дочок утискуванi. Ми не в силi робити, а поля нашi та вино-
градники нашi належать iншим... I сильно запалав у менi гнiв, коли я почув їхнiй крик та цi слова! 6

А моє серце дало менi раду, i я сперечався з шляхетними та з заступниками та й сказав їм: Ви за- 7

ставою тиснете один одного! I скликав я на них великi збори. I сказав я до них: Ми викуповуємо 8

своїх братiв юдеїв, проданих поганам, за нашою спромогою, а ви будете продавати своїх братiв, i
вони продаються нам? I мовчали вони, i не знаходили слова... I сказав я: Не добра це рiч, що ви 9

робите! Чи ж не в боязнi нашого Бога ви маєте ходити, через ганьбу вiд тих поганiв, наших воро-
гiв? Також i я, брати мої та юнаки мої були позикодавцями срiбла та збiжжя. Опустiмо ж ми оцей 10

борг! Вернiть їм зараз їхнi поля, їхнi виноградники, їхнi оливки, й їхнi доми та вiдсоток срiбла, i 11

збiжжя, виноградний сiк та нову оливу, що ви дали їм у заставу за них! I вони сказали: Повернемо, 12

i не будемо жадати вiд них! Зробимо так, як ти говориш! I покликав я священикiв, i заприсягнув їх
зробити за цим словом. Витрусив я й свою пазуху та й сказав: Нехай отак витрусить Бог кожного 13

чоловiка, хто не сповнить цього слова, з дому його та з труду його, i нехай буде такий витрушений
та порожнiй! I сказали всi збори: Амiнь! I славили вони Господа, i народ зробив за цим словом.
Також вiд дня, коли цар наказав менi бути їхнiм намiсником в Юдиному краї вiд року двадцятого 14

й аж до року тридцять другого царя Артаксеркса, дванадцять лiт не їв намiсничого хлiба анi я, анi
брати мої. А намiсники попереднi, що були передо мною, чинили тяжке над народом, i брали вiд 15

них хлiбом та вином одного дня сорок шеклiв срiбла; також їхнi слуги панували над народом. А я не
робив так через страх Божий. також у працi того муру я пiдтримував, i поля не купували ми, а всi 16

мої слуги були зiбранi там над працею. А за столом моїм були юдеї та заступники, сто й п’ятдесят 17

чоловiка, та й тi, хто приходив до нас iз народiв, що навколо нас. А що готовилося на один день, 18

було: вiл один, худоби дрiбної шестеро вибраних, i птиця готувалася в мене, а за десять день ви-
ходило багато всякого вина. А при тому я не жадав намiсничого хлiба, бо та робота направи мурiв
була тяжка на тому народi. Запам’ятай же менi, Боже мiй, на добре все те, що я робив для цього 19

народу!
I сталося, коли почув Санваллат, i Товiйя, i араб Гешем та решта наших ворогiв, що я збудував 6
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мура, i що не позосталося в ньому вилому, але до цього часу дверей у брамах я не повставляв, то2

послав Санваллат та Гешем до мене, говорячи: Приходь, i вмовимося разом у Кефiрiмi в долинi
Оно! А вони замишляли зробити менi зло... I послав я до них послiв, говорячи: Я роблю велику3

працю, i не можу прийти. Нащо буде перервана ця праця, як кину її та пiду до вас? I посилали до4

мене так само чотири рази, а я вiдповiдав їм так само. I так само Санваллат п’ятий раз прислав до5

мене слугу свого, а в руцi його був вiдкритий лист. А в ньому написане: Чується серед народiв, i6

Гашму говорить: Ти та юдеї замишляєте вiддiлитися, тому то ти будуєш того мура, i хочеш бути їм
за царя, за тими словами. Та й пророкiв ти понаставляв, щоб викрикували про тебе в Єрусалимi,7

говорячи: Цар в Юдi! А тепер цар почує оцi речi. Отож, приходь, i порадьмося разом! I послав я8

до нього, говорячи: Не було таких речей, про якi ти говориш, бо з серця свого ти їх повимишляв!...
Бо всi вони лякали нас, говорячи: Нехай ослабнуть їхнi руки з цiєї працi, i не буде вона зроблена!9

Та тепер, о Боже, змiцни мої руки! I я ввiйшов до дому Шемаї, сина Делаї, Мегетав’їлового сина,10

а вiн був задержаний. I вiн сказав: Умовмося пiти до Божого дому, до середини храму, i замкнемо
храмовi дверi, бо прийдуть забити тебе, власне вночi прийдуть забити тебе... Та я вiдказав: Чи11

такий чоловiк, як я, має втiкати? I хто є такий, як я, що ввiйде до храму й буде жити? Не ввiйду! I12

пiзнав я, що то не Бог послав його, коли вiн говорив на мене те пророцтво, а то Товiйя та Санваллат
пiдкупили його... Бо вiн був пiдкуплений, щоб я боявся, i зробив так, i згрiшив. Це було для них13

на злий поговiр, щоб образити мене. Запам’ятай же, Боже мiй, Товiйї та Санваллатовi за цими14

вчинками його, а також пророчицi Ноадiї та рештi пророкiв, що страхали мене! I був закiнчений15

мур двадцятого й п’ятого дня мiсяця елула, за п’ятдесят i два днi. I сталося, як почули про це16

всi нашi вороги, та побачили всi народи, що були навколо нас, то вони впали в очах своїх та й
пiзнали, що ця праця була зроблена вiд нашого Бога! Тими днями також шляхетнi юдеї писали17

багато своїх листiв, що йшли до Товiйї, а Товiйїнi приходили до них. Бо багато-хто в Юдеї були18

заприсяженими приятелями йому, бо вiн був зять Шеханiї, Арахового сина, а син його Єгоханан
узяв дочку Мешуллама, Берехiїного сина. I говорили передо мною добре про нього, а слова мої19

передавали йому. Товiйя посилав листи, щоб настрахати мене.
I сталося, як був збудований мур, то повставляв я дверi, i були понаставлюванi придвернi, спiв-7

аки та Левити. I призначив я над Єрусалимом свого брата Хананi та зверхника твердинi Хананiю,2

бо вiн був чоловiк правдивий, i Бога боявся бiльше вiд багатьох iнших. I сказав я до них: Нехай не3

вiдчиняються єрусалимськi брами аж до спеки сонця. I поки вони самi стоять, нехай позамикають
дверi, i так тримайте. I поставити варти з єрусалимських мешканцiв, кожного на його сторожi, i
кожного навпроти його дому! А мiсто було широко-просторе й велике, та народу в ньому мало, i4

доми не були побудованi. I поклав менi Бог мiй на серце моє зiбрати шляхетних, i заступникiв та5

народ, щоб переписати. I знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов перше, а в нiй я знайшов
написане таке: Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був Наву-6

ходоносор, цар вавилонський, i вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до мiста свого,
тi, що прийшли були з Зоровавелем, Iсусом, Неемiєю, Азарiєю, Раамiєю, Нахаманiєм, Мордехаєм,7

Бiлшаном, Мiсперетом, Бiгваєм, Нехумом, Бааною. Число людей Iзраїлевого народу: синiв Пар’-8

ошових двi тисячi сто й сiмдесят i два, синiв Шеватiїних три сотнi i сiмдесят i два, синiв Арахових9, 10

шiсть сотень п’ятдесят i два, синiв Пахат-Моавових, iз синiв Iсусових та Йоавових двi тисячi й11

вiсiм сотень вiсiмнадцять, синiв Еламових тисяча двiстi п’ятдесят i чотири, синiв Заттуєвих вiсiм12, 13

сотень сорок i п’ять, синiв Заккаєвих сiм сотень i шiстдесят, синiв Бiннуєвих шiсть сотень сорок14, 15

i вiсiм, синiв Беваєвих шiсть сотень двадцять i вiсiм, синiв Азгадових двi тисячi три сотнi двад-16, 17

цять i два, синiв Адонiкамових шiсть сотень шiстдесят i сiм, синiв Бiгваєвих двi тисячi шiстдесят i18, 19

сiм, синiв Адiнових шiсть сотень п’ятдесят i п’ять, синiв Атерових, з синiв Хiзкiйїних дев’ятдесят20, 21

i вiсiм, синiв Хашумових три сотнi двадцять i вiсiм, синiв Бецаєвих три сотнi двадцять i чотири,22, 23

синiв Харiфових сто дванадцять, синiв Гiв’онових дев’ятдесят i п’ять, людей з Вiфлеєму та Не-24, 25, 26

тофи сто вiсiмдесят i вiсiм, людей з Анототу сто двадцять i вiсiм, людей з Бет-Азмавету сорок27, 28

i два, людей з Кiр’ят-Єарiму, Кефiри та Беероту сiм сотень сорок i три, людей з Рами та Гави29, 30

шiсть сотень двадцять i один, людей з Мiхмасу сто двадцять i два, людей з Бет-Елу та Аю сто31, 32

двадцять i три, людей з Нево Другого п’ятдесят i два, виходькiв з Еламу Другого тисяча двiстi33, 34

п’ятдесят i чотири, виходькiв з Харiму три сотнi й двадцять, виходькiв з Єрихону три сотнi сорок35, 36

i п’ять, виходькiв з Лоду, Хадiду й Оно сiм сотень i двадцять i один, виходькiв з Сенаї три тися-37, 38
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чi дев’ять сотень i тридцять. Священикiв: синiв Єдаїних з Iсусового дому дев’ять сотень сiмдесят 39

i три, синiв Iммерових тисяча п’ятдесят i два, синiв Пашхурових тисяча двiстi сорок i сiм, си- 40, 41, 42

нiв Харiмових тисяча сiмнадцять. Левитiв: синiв Iсусових з Кадмiїлового дому, з Годевиних синiв 43

сiмдесят i чотири. Спiвакiв: синiв Асафових сто сорок i вiсiм. Придверних: синiв Шаллумових, 44, 45

синiв Атерових, синiв Талмонових, синiв Аккувових, синiв Хатiтиних, синiв Шоваєвих сто трид-
цять i вiсiм. Храмових пiдданцiв: сини Цiхинi, сини Хасуфинi, сини Таббаотовi, сини Керосовi, 46, 47

сини Сiїнi, сини Падоновi, сини Леванинi, сини Хагавинi, сини Салмаєвi, сини Ханановi, сини 48, 49

Гiдделовi, сини Гахаровi, сини Реаїнi, сини Рецiновi, сини Некодинi, сини Газзамовi, сини Уз- 50, 51

зинi, сини Пасеаховi, сини Бесаєвi, сини Меунiмовi, сини Нефiшесiновi, сини Бакбутовi, сини 52, 53

Хакуфинi, сини Хархуровi, сини Бацлiтовi, сини Мехидинi, сини Харшинi, сини Баркосовi, сини 54, 55

Сiсеринi, сини Темаховi, сини Нецiяховi, сини Хатiфинi. Синiв Соломонових рабiв: сини Сотаєвi, 56, 57

сини Соферетовi, сини Перiдинi, сини Яалинi, сини Дарконовi, сини Гiдделовi, сини Шефатiїнi, 58, 59

сини Хаттiловi, сини Похерет-Гаццеваїмовi, сини Амоновi, усього цих храмових пiдданцiв та синiв 60

Соломонових рабiв три сотнi дев’ятдесят i два. А оце тi, що прийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харшi, 61

Керув-Аддону та Iммеру, та не могли довести роду батькiв своїх та свого насiння, чи вони з Iзраїля:
синiв Делаїних, синiв Товiйїних, синiв Некодиних шiсть сотень сорок i два. А з священикiв: сини 62, 63

Ховаїнi, сини Коцовi, сини Барзiллая, що взяв жiнку з дочок гiлеадянина Барзiллая, i став зватися
їхнiм iм’ям. Вони шукали запису свого родоводу, але вiн не знайшовся, i були вони вилученi зо 64

священства, а намiсник сказав їм, щоб вони не їли зо Святого Святих, аж поки не стане священик 65

до урiму та туммiму. Усього збору разом сорок двi тисячi триста й шiстдесят, окрiм їхнiх рабiв та 66, 67

їхнiх невiльниць, цих було сiм тисяч триста тридцять i сiм; а в них спiвакiв та спiвачок двiстi й сорок
i п’ять. Їхнiх коней було сiм сотень тридцять i шiсть, їхнiх мулiв двiстi сорок i п’ять, верблюдiв чо- 68, 69

тири сотнi тридцять i п’ять, ослiв шiсть тисяч i сiм сотень i двадцять. А частина голiв батькiвських 70

родiв дали на працю: намiсник дав до скарбницi: золота тисячу дарейкiв, кропильниць п’ятдесят,
священичих шат п’ятсот i тридцять. А з голiв батькiвських родiв дали до скарбницi на працю: зо- 71

лота двадцять тисяч дарейкiв, а срiбла двi тисячi й двiстi мiн. А що дала решта народу: золота 72

двадцять тисяч дарейкiв, а срiбла двi тисячi мiн, а священичих шат шiстдесят i сiм. I осiлися свя- 73

щеники, i Левити, i придвернi, i спiваки, i дехто з народу, i храмовi пiдданцi, i ввесь Iзраїль по своїх
мiстах. Як настав сьомий мiсяць, то Iзраїлевi сини були по своїх мiстах.

I зiбрався ввесь народ, як один чоловiк, на майдан, що перед Водною брамою, i сказали учителе- 8
вi Ездрi принести книги Мойсеєвого Закону, що наказав був Господь Iзраїлевi. I принiс священик 2

Ездра Закона перед збори з чоловiкiв та аж до жiнок, i всiх, хто розумiв чуте, першого дня сьомого
мiсяця. I читав вiн у нiм на майданi, що перед Водною брамою, вiд свiтанку аж до полудня, перед 3

чоловiками й жiнками та тими, хто розумiє, а ушi всього народу були зверненi до книги Закону. I 4

стояв учитель Ездра на дерев’яному пiдвищеннi, що зробили для цiєї справи, а при ньому стояв
Маттiтiя, i Шема, i Аная, i Урiйя, i Хiлкiйя, i Маасея на правицi його, а на лiвицi його: Педая, i Мi-
шаїл, i Малкiйя, i Хашум, i Хашбаддана, Захарiй, Мешуллам. I розгорнув Ездра цю книгу на очах 5

усього народу, бо вiн був вище вiд усього народу, а коли вiн розгорнув, увесь народ устав. I побла- 6

гословив Ездра Господа, Бога великого, а ввесь народ вiдповiв: Амiнь, Амiнь! з пiднесенням своїх
рук. I всi схилялися, i вклонялися Господевi обличчям до землi! А Iсус, i Банi, i Шеревея, Ямiн, 7

Аккув, Шаббетай, Годiйя, Маасея, Келiта, Азарiя, Йозавад, Ханан, Пелая та Левити пояснювали
народовi Закона, а народ був на своєму мiсцi. I читали в книзi, у Божому Законi виразно, i виясню- 8

вали значення, i робили зрозумiлим читане. I сказав намiсник Неемiя, i священик учитель Ездра й 9

Левити, що вияснювали народовi, до всього народу: День цей святий вiн для Господа, Бога вашого,
не будьте в жалобi й не плачте! Бо плакав увесь народ, як почув слова Закону... I сказав вiн до них: 10

Iдiть, їжте сите та пийте солодке, i посилайте частки тому, в кого нема наготовленого. Бо святий цей
день для нашого Господа, i не сумуйте, бо радiсть у Господi це ваша сила! I Левити потiшали ввесь 11

народ, говорячи: Мовчiть, бо цей день святий, i не сумуйте! I пiшов увесь народ їсти та пити, i 12

посилати частки та чинити велику радiсть, бо розумiв тi слова, що розповiли йому. А другого дня 13

зiбралися голови батькiвських родiв усього народу, священики та Левити, до вчителя Ездри, щоб
вiн виясняв їм слова Закону. I знайшли написане в Законi, що наказав був Господь через Мойсея, 14

щоб Iзраїлевi сини сидiли в кучках у свято сьомого мiсяця, i щоб розголосили й оголосили по всiх 15

своїх мiстах та в Єрусалимi, говорячи: Вийдiть на гору, i понаносьте галуззя оливкового, i галуззя
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дерева оливкового, i галуззя миртового, i галуззя пальмового, i галуззя густолистого дерева, щоб
поробити кучки, як написано. I вийшов народ, i поназношували, i поробили собi кучки кожен на16

даху своїм, i в подвiр’ях своїх, i в подвiр’ях Божого дому, i на майданi Водної брами, i на майданi
брами Єфремової. I поробила кучки вся громада, що вернулася з полону, i сидiла в кучках, бо не17

робили так Iзраїлевi сини вiд днiв Iсуса, Навинового сина, аж до дня цього. I була дуже велика ра-
дiсть! I читали в книзi Божого Закону щоденно, вiд першого дня аж до дня останнього. I справляли18

свято сiм день; а восьмого дня вiддання, за уставом.
А двадцятого й четвертого дня того мiсяця зiбралися Iзраїлевi сини в постi та в веретищах, а9

на них порох. А Iзраїлеве насiння вiддiлилося вiд усiх чужинцiв, i поставали й визнавали грiхи2

свої та провини своїх батькiв. I стали на мiстi своїм, i чверть дня читали з книги Закону Господа,3

Бога свого, а чверть сповiдалися i вклонялися Господевi, Боговi своєму. I стали не левитському4

пiдвищеннi Iсус, i Банi, Кадмiїл, Шеванiя, Буннi, Шеревея, Банi, Кенанi, i кликали сильним голо-
сом до Господа, Бога свого. I сказали Левити: Iсус, i Кадмiїл, Банi, Хашавнея, Шеревея, Годiйя,5

Шеванiя, Петахiя: Устаньте, поблагословiть Господа, Бога свого, вiд вiку аж до вiку! I нехай бла-
гословляють Iм’я слави Твоєї, i нехай воно буде звеличене над усяке благословення та славу! Ти6

Господь єдиний! Ти вчинив небо, небеса небес, i все їхнє вiйсько, землю та все, що на нiй, моря та
все, що в них, i Ти оживляєш їх усiх, а небесне вiйсько Тобi вклоняється! Ти то Господь, Бог, що7

вибрав Аврама, i вивiв його з халдейського Уру, i дав йому iм’я Авраам. I Ти знайшов серце його8

вiрним перед лицем Своїм, i склав був iз ним заповiта, щоб дати Край хананеян, хiттеян, амореян,
перiззеян, євусеян, гiргасеян, щоб дати насiнню його. I Ти виконав слова Свої, бо Ти праведний! I9

побачив Ти бiду наших батькiв ув Єгиптi, а їхнiй зойк Ти почув над Червоним морем. I дав Ти знаки10

та чуда на фараонi та на всiх його рабах, i на всiм народi краю його, бо пiзнав Ти, що вони гордо
поводилися з ними, i зробив Ти Собi Iм’я, як видно цього дня. I море Ти розсiк перед ними, i вони11

перейшли серед моря по суходолу, а тих, хто гнався за ними, Ти кинув до глибин, як камiнь до бур-
хливої води. I Ти провадив їх стовпом хмари вдень, а стовпом огню вночi, щоб освiтлювати їм ту12

дорогу, якою мали йти. I Ти зiйшов був на гору Сiнай, i говорив з ними з небес, i дав їм справедливi13

права та правдивi закони, устави та заповiдi добрi. I святу Свою суботу Ти вказав їм, а заповiдi,14

й устави та право наказав Ти їм через раба Свого Мойсея. I хлiб iз небес дав Ти був їм на їхнiй15

голод, i воду зо скелi Ти вивiв був їм на їхню спрагу. I Ти сказав їм, щоб iшли посiсти Край, який Ти
присягнув дати їм. Та вони й нашi батьки були впертi, i робили твердою свою шию, i не слухали16

Твоїх заповiдей. I вiдмовлялися вони слухати, i не пам’ятали чуд Твоїх, якi Ти чинив був iз ними, i17

стали твердошиї, i настановили собi голову, щоб вернутися до своєї неволi в непослуху. Та Ти Бог,
що прощаєш, Ти ласкавий та милосердний, довготерпеливий та багатомилостивий, i Ти не покинув
їх! Хоч вони зробили були собi литого тельця та сказали: Оце бог твiй, що вивiв тебе з Єгипту, i18

робили великi образи, та Ти в великiм Своїм милосердi не залишив їх у пустинi, стовп хмари не19

вiдходив вiд них удень, щоб вести їх дорогою, а стовп огню вночi, щоб освiтлювати їм дорогу, якою
мали йти. I Духа Свого доброго Ти давав, щоб зробити їх мудрими, i манни Своєї не стримував вiд20

їхнiх уст, i воду Ти їм давав на їхнє прагнення. I сорок лiт живив Ти їх у пустинi. Не було недостатку21

нi в чому, одежi їхнi не дерлися, а ноги їхнi не пухли. I дав Ти їм царства та народи, якi призначив22

на подiл, i вони посiли край Сигона, i край царя хешбонського, i край Ога, царя башанського. А23

їхнiх синiв Ти помножив, як зорi небеснi, i ввiв їх до Краю, що про нього казав Ти їхнiм батькам,
щоб iшли посiсти. I ввiйшли сини, i посiли той Край, i Ти впокорив перед ними мешканцiв того24

Краю ханаанеян, i дав у їхню руку їх та царiв їхнiх, та народи того Краю, щоб чинити з ними за сво-
єю волею. I поздобували вони мiста укрiпленi, та землю ситу, i посiли доми, повнi всякого добра,25

повитесуванi в скелях водозбори, виноградники, i оливки, i багато овочевих дерев. I вони їли й на-
ситилися, i поставали товстi, i насолоджувалися Твоїм великим добром. I стали вони неслухнянi, i26

побунтувалися проти Тебе, i кинули Закона Твого геть за свою спину, i позабивали пророкiв Твоїх,
що свiдчили мiж ними, щоб навернути їх до Тебе. I чинили вони великi образи. I дав Ти їх у руку27

їхнiх ворогiв, а тi утискали їх. А в часi горя свого вони кликали до Тебе, а Ти з неба чув, i за Своїм
великим милосердям давав їм спасителiв, i вони спасали їх з руки їхнiх ворогiв. Та коли був їм28

мир, вони знову чинили зло перед лицем Твоїм, i Ти давав їх у руку їхнiх ворогiв, i тi панували над
ними. I вони знову кликали до Тебе, а Ти з неба їх вислуховував, i спасав їх за милосердям Своїм
довгий час. I свiдчив Ти проти них, щоб навернути їх до Закону Твого, та вони чинили лихе, i не29
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слухалися заповiдей Твоїх, i грiшили проти Твоїх прав, якi коли б людина чинила, то жила б ними, i
ставало рамено їх неслухняне, а шию свою робили твердою, i не слухалися. I зволiкав Ти їм довгi 30

роки, i свiдчив проти них Своїм Духом через Своїх пророкiв, та вони не слухали того, i Ти дав їх у
руку народiв цих країв. I через велике Своє милосердя Ти не вигубив i не покинув їх, бо Ти Бог 31

ласкавий та милосердний! А тепер, Боже наш, Боже великий, сильний та страшний, що бережеш 32

заповiта та милiсть, нехай не буде малою перед лицем Твоїм уся та мука, що спiткала нас, наших
царiв, наших зверхникiв, i священикiв наших, i пророкiв наших, i батькiв наших, i ввесь Твiй народ
вiд днiв асирiйських царiв аж до цього дня! А ти справедливий у всьому, що приходить на нас, бо 33

Ти правду робив, а ми були несправедливi. А нашi царi, нашi зверхники, нашi священики та нашi 34

батьки не виконували Закона Твого, i не слухалися заповiдей Твоїх та свiдоцтв Твоїх, що Ти свiдчив
проти них. I вони в царствi своїм та в великiм добрi Твоїм, яке Ти їм давав, i в тому просторому та 35

ситому Краї, що Ти дав перед ними, не служили Тобi, i не вiдвернулися вiд своїх злих чинiв. Ось 36

ми сьогоднi раби, а цей Край, що Ти дав його нашим батькам, щоб їсти плiд його та добро його,
ось ми раби в ньому! I вiн множить свiй урожай для царiв, яких Ти дав над нами за нашi грiхи, 37

i вони панують над нашими тiлами та над нашою худобою за своїм уподобанням, i ми в великому
утисковi! Через те все ми складаємо певну умову, i пiдписуємо, а печатки кладуть нашi зверхники, 38

нашi Левити, нашi священики.
А мiж тих, що поклали печатки, були: намiсник Неемiя, син Хахалiїн, i Цiдкiйя, Серая, Азарiя, 10, 2

Єремiя, Пашхур, Амарiя, Малкiйя, Хаттуш, Шеванiя, Маллух, Харiм, Меремот, Овадiя, Да- 3, 4, 5, 6

нiїл, Гiннетон, Барух, Мешуллам, Авiйя, Мiйямiн, Маазiя, Бiлгай, Шемая, оце священики. А 7, 8, 9

Левити: Iсус, син Азанiїн, Бiннуй, з Хенададових синiв, Кадмiїл. А їхнi брати: Шеванiя, Годiйя, 10

Келiта, Пелая, Ханан, Мiха, Рехов, Хашавiя, Заккур, Шеревiя, Шеванiя, Годiйя, Банi, Бенiну. 11, 12, 13

Голови народу: Пар’ош, Пахат-Моав, Елам, Затту, Банi, Буннi, Аз’дад, Бевай, Адонiйя, Бiгвай, 14, 15, 16

Адiн, Атер, Хiзкiйя, Аззур, Годiйя, Хашум, Бецай, Харiф, Анатот, Невай, Магпiяш, Мешул- 17, 18, 19, 20

лам, Хезiр, Мешезав’їл, Садок, Яддуя, Пелатiя, Ханан, Аная, Осiя, Хананiя, Хашшув, Галло- 21, 22, 23, 24

хеш, Пiлха, Шовек, Рехум, Хашавна, Маасея, i Ахiйя, Ханан, Анан, Маллух, Харiм, Баана. I 25, 26, 27, 28

решта народу, священики, Левити, придвернi, спiваки, храмовi пiдданцi, i кожен, вiддiлений вiд на-
родiв краю до Божого Закону, їхнi жiнки, їхнi сини, та їхнi дочки, кожен знаючий та розумiючий,
змiцняють присягу при браттях своїх, при своїх шляхетних, i вступили в клятву та присягу, щоб 29

ходити в Божому Законi, що був даний через Мойсея, Божого раба, i щоб дотримуватися, i щоб
виконувати всi заповiдi Господа, нашого Бога, i права Його, i постанови Його, i що не дамо на- 30

ших синiв народам Краю, а їхнiх дочок не вiзьмемо для наших синiв. А вiд народiв цього Краю, 31

що спроваджують товари та всяке збiжжя в день суботнiй на продаж, не вiзьмемо вiд них у субо-
ту та в святi днi, i сьомого року понехаємо землю та всякого роду борги. I поставили ми собi за 32

обов’язок, щоб давати нам третину шекля в рiк на службу дому нашого Бога, на хлiб показний, i 33

на постiйний дар, i на постiйне цiлопалення, на суботи, на молодики, на свята, i на освяченi речi, i
на жертви за грiх на окуплення за Iзраїля, i на всяку працю дому нашого Бога. I кинули ми же- 34

ребки про пожертву дров, священики, Левити та народ, щоб приносити до дому нашого Бога, за
домом наших батькiв, на означенi часи рiк-рiчно, щоб палити на жертiвнику Господа, нашого Бога,
як написано в Законi, i щоб приносити первоплоди нашої землi та первоплоди всякого плоду зо 35

всякого дерева рiк-рiчно до Господнього дому, i первороджених синiв наших та нашої худоби, як 36

написано в Законi, i первороджених худоби нашої великої та худоби нашої дрiбної, щоб приносити
до дому нашого Бога до священикiв, що служать у домi нашого Бога, i первопочаток наших дiж, i 37

нашi приношення, i плiд усякого дерева, молоде вино та оливу спровадимо священикам до кiмнат
дому нашого Бога, а десятину нашої землi Левитам. А вони, Левити, будуть збирати десятину по
всiх мiстах нашої роботи. I буде священик, син Ааронiв, iз Левитами, коли Левити будуть збирати 38

десятину, i Левити вiднесуть десятину вiд десятини до дому нашого Бога до комiр, до скарбницi.
Бо до комiр будуть зносити сини Iзраїлевi та сини Левитiв приношення збiжжя, молодого вина та 39

оливи, i там є речi святинi, служачi священики, i придвернi, i спiваки. I ми не опустимо дому нашого
Бога!

I сидiли зверхники народу в Єрусалимi, а решта народу кинули жеребки, щоб привести одного 11
з десяти сидiти в Єрусалимi, мiстi святому, а дев’ять частин зостаються по iнших мiстах. I побла- 2

гословив народ усiх тих людей, що пожертвувалися сидiти в Єрусалимi. А оце голови округи, що 3
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сидiли в Єрусалимi, а по Юдиних мiстах сидiли, кожен у своїй посiлостi, по своїх мiстах, Iзраїль,
священики, i Левити, i храмовi пiдданцi, i сини Соломонових рабiв. А в Єрусалимi сидiли оцi з си-4

нiв Юдиних та з синiв Венiяминових. Iз синiв Юдиних: Атая, син Уззiйї, сина Захарiя, сина Амарiї,
сина Шефатiї, сина Магалiїла, iз синiв Перецових. I Маасея, син Баруха, сина Кол-Хозе, сина5

Хазаї, сина Адаї, сина Йоярiва, сина Захарiя, сина Шiлонi. Усiх синiв Перецових, що сидiли в6

Єрусалимi, було чотири сотнi шiстдесят i вiсiм хоробрих людей. А оце Венiяминовi сини: Саллу,7

син Мешуллама, сина Йоеда, сина Педаї, сина Кадаї, сина Маасеї, сина Iтiїла, сина Iсаї. А по ньо-8

му: Габбай, Саллай, дев’ять сотень двадцять i вiсiм. А Йоїл, син Зiхрi, був провiдником над ними,9

а Юда, син Сенуїн, другий над мiстом. Iз священикiв: Єдая, син Йоярiв, Яхiн, Серая, син Хiлкiйї,10, 11

сина Мешуллама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахiтува, начальник у Божому домi. А їхнiх12

братiв, що робили службу для Божого дому, вiсiм сотень i двадцять i два. I Адая, син Єрохама, сина
Пелалiї, сина Амцi, сина Захарiя, сина Пашхура, сина Малкiйї, а їхнiх братiв, голiв батькiвських13

родiв, двiстi сорок i два. I Амашсай, син Азарiїла, сина Ахезая, сина Мешiллемота, сина Iммера, а14

їхнiх братiв, хоробрих воякiв, сто двадцять i вiсiм, а провiдник над ними Завдiїл, син Гедолiма. А з15

Левитiв: Шемая, син Хашшува, сина Азрiкама, сина Хашавiї, сина Буннi. А Шаббетай та Йоза-16

вад були над зовнiшньою службою для Божого дому, з голiв Левитiв. А Матанiя, син Мiхи, сина17

Завдi, сина Асафового, був головою, що починав славословити при молитвi, i Бакбукiя, другий з
братiв його, i Авда, син Шаммуї, сина Галала, сина Єдутунового. Усiх Левитiв у святому мiстi було18

двiстi вiсiмдесят i чотири. А придвернi: Аккув, Талмон та їхнi брати, що сторожили при брамах, сто19

сiмдесят i два. А решта Iзраїля, священики, Левити були по всiх Юдиних мiстах, кожен у надiлi20

своїм. А храмовi пiдданцi сидiли в Офелi, а Цiха та Гiшпа були над пiдданцями. А провiдником21, 22

Левитiв в Єрусалимi був Уззi, син Банi, сина Хашавiї, сина Маттанiї, сина Мiхи, з Асафових синiв,
спiвакiв при службi Божого дому, бо був царiв наказ про них та певна оплата на спiвакiв про ко-23

жен день. А Петахiя, син Мешезав’їла, iз синiв Зераха, сина Юдиного, був при руцi царя для всiх24

справ народу. А по дворах на полях своїх з Юдиних синiв сидiли: в Кiр’ят-Арбi та залежних її мi-25

стах, i в Дiвонi та залежних його мiстах, i в Єкавцеїлi та залежних його мiстах, i в Єшуї, i в Моладi,26

i в Бет-Пелетi, i в Хасар-Шуалi, i в Беер-Шевi та залежних його мiстах, i в Цiклагу, i в Мехонi27, 28

та в залежних її мiстах, i в Ен-Рiммонi, i в Цор’ї, i в Ярмутi, Заноаху, Адулламi та дворах її, в29, 30

Лахiшу та полях його, в Азцi та залежних її мiстах. I таборували вони вiд Беер-Шеви аж до долини
Гiнном. А Венiяминовi сини, починаючи вiд Геви, заселили оцi мiста: Мiхмаш, i Айя, i Бет-Ел та31

залежнi його мiста, Анатот, Нов, Ананiя, Хацор, Рама, Гiттаїм, Хадiд, Цевоїм, Неваллат, Лод i32, 33, 34, 35

Оно, долина Харашiм. А з Левитiв Юдинi вiддiли жили в краю Венiямина.36

А оце священики та Левити, що прийшли з Зоровавелем, сином Шеалтiїловим, та з Iсусом: Се-12
рая, Їрмея, Ездра, Амарiя, Маллух, Хаттуш, Шеханiя, Рехум, Меремот, Iддо, Гiннетой, Авiйя,2, 3, 4

Мiйямiн, Маадiя, Бiлга, Шемая, i Йоярiв, Єдая, Саллу, Амок, Хiлкiйя, Єдая. Це голови священи-5, 6, 7

кiв та брати їхнi за днiв Iсуса. А Левити: Iсус, Бiннуй, Кадмiїл, Шеревея, Юда, Матанiя, головний8

над славослов’ям вiн та брати його. I Бакбукiя та Уннi, їхнi брати, були навпроти них на сторожi.9

А Iсус породив Йоякима, а Йояким породив Ел’яшiва, а Ел’яшiв породив Йояду, а Йояда породив10, 11

Йонатана, а Йонатан породив Яддуя. А за Йоякимових днiв були священики, голови батькiвських12

родiв: з роду Сераїного Мерая, з Їрмеїного Хананiя, з Ездриного Мешуллам, з Амарiїного Єгоха-13

нан, з Мелiхового Йонатан, з Шеванiїного Йосип, з Харiмового Адна, з Мерайотового Хелкай,14, 15

з Iддового Захарiй, з Гiннетонового Мешуллам, з Авiйїного Зiхрi, з Мiн’ямiнового та з Моадеїного16, 17

Пiлтай, з Бiлгиного Шаммуя, з Шемаїного Йонатан, а з Йоярiвового Маттенай, з Єдаїного Уззi,18, 19

з Саллаєвого Каллай, з Амокового Евер, з Хiлкiйїного Хашавiя, з Єдаїного Натанаїл. Левити,20, 21, 22

голови батькiвських родiв, були записанi за днiв Ел’яшiва, Йояди, i Йоханана, i Яддуя, а свяще-
ники за царювання Дарiя перського. Сини Левiя, голови батькiвських родiв, записанi в Книгу23

Хронiк, i аж до днiв Йоханана, сина Ел’яшiвового. А голови Левитiв: Хашавiя, Шеревiя, i Iсус,24

син Кадмiїлiв, та брати їхнi були навпроти них, щоб хвалити та славити за наказом Давида, Божо-
го чоловiка, черга за чергою. Матанiя, i Бакбукiя, Овадiя, Мешуллам, Талмон, Аккув, придвернi,25

сторожа в брамних складах. Вони були за днiв Йоякима, сина Iсуса, сина Йоцадакового, та за днiв26

намiсника Неемiї та священика вчителя Ездри. А в свято освячення єрусалимського муру шукали27
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Левитiв по всiх їхнiх мiсцях, щоб привести їх до Єрусалиму справити свято освячення та радости
з похвалами, iз пiснею, цимбалами, арфами та з цитрами. I позбиралися сини спiвакiв та з округи 28

навколо Єрусалиму та з осель нетофатян, i з Бет-Гаггiлгала, i з пiль Геви та Азмавету, бо спiваки 29

побудували собi двори навколо Єрусалиму. I очистилися священики та Левити, i вони очистили 30

народ, i брами та мур. I повводив я Юдиних зверхникiв на мур, i поставив два великi збори сла- 31

вословникiв та походи, з них один пiшов праворуч по муру до Смiтникової брами. А за ними йшов 32

Гошая та половина Юдиних зверхникiв, i Азарiя, Ездра, i Мешуллам, Юда, i Венiямин, Шемая, 33, 34

i Iрмея. А з священичих синiв iз сурмами: Захарiй, син Йонатана, сина Шемаї, сина Маттанiї, си- 35

на Мiхаї, сина Заккура, сина Асафового, а брати його: Шемая, i Азарiїл, Мiлай, Гiлалай, Маай, 36

Натанаїл, i Юда, Хананi з музичними знаряддями Давида, Божого чоловiка, а вчитель Ездра перед
ними. А при Джерельнiй брамi, навпроти них, вони йшли ступенями Давидового Мiста, входом 37

на стiну над Давидовим домом i аж до Водної брами на схiд. А другий збiр славословникiв iшов 38

лiворуч, а за ним я та половина народу, зверху по муру вище башти Печей та аж до Широкого му-
ру, i вiд Єфремової брами та до брами Старої, i до брами Рибної, i башти Ханан’їла, i башти Меа, 39

i аж до брами Овечої, i спинилися бiля брами Ув’язнення. I стали обидва збори славословникiв 40

бiля Божого дому, i я, i половина заступникiв зо мною, i священики: Ел’яким, Маасея, Мiн’ямин, 41

Мiхая, Елйоенай, Захарiй, Хананiя з сурмами, i Маасея, i Шемая, i Елеазар, i Уззi, i Єгоханан, 42

i Малкiйя, i Елам, i Езер. I спiваки спiвали, а Їзрахiя був провiдником. I вони приносили того 43

дня великi жертви та радiли, бо Бог порадував їх великою радiстю. I радiли також жiнки та дiти, i
аж далеко чута була радiсть Єрусалиму! I того дня були попризначуванi люди над коморами для 44

скарбiв, для приношень, для первоплодiв та для десятин, щоб зносити в них з мiських пiль законнi
частки священикам та Левитам, бо радiсть Юдеї була дивитися на священикiв та на Левитiв, що
стояли! I вони стерегли постанови свого Бога, i постанови про очищення, i були спiваками та при- 45

дверними за наказом Давида та сина його Соломона. Бо вiддавна, за днiв Давида та Асафа, були 46

голови спiвакiв та пiснi хвали й збори славословникiв для Бога. I ввесь Iзраїль за днiв Зоровавеля 47

та за днiв Неемiї давав частки спiвацькi та придверничi, щодня належне, i освячував це Левитам, а
Левити освячували Аароновим синам.

Того дня читане було з Мойсеєвої книги вголос народу, i було знайдене написане в нiй, що Ам- 13
монiтянин та Моавiтянин не ввiйде до Божої громади, i так буде аж навiки, бо вони не стрiли були 2

Iзраїлевих синiв хлiбом та водою, i найняли були на нього Валаама проклясти його, та Бог наш
обернув те прокляття на благословення. I сталося, як почули вони Закон, то вiддiлили вiд Iзраїля 3

все чуже. А перед тим священик Ел’яшiв, призначений до комори дому нашого Бога, близький 4

Товiйїн, то зробив йому велику комору, а туди давали колись жертву хлiбну, ладан, i посуд, i де- 5

сятину збiжжя, молоде вино та оливу, призначенi заповiддю для Левитiв, i спiвакiв, i придверних, i
священичi принесення. А за ввесь цей час не був я в Єрусалимi, бо в тридцять другому роцi Арта- 6

ксеркса, царя вавилонського, я прийшов був до царя, та по певному часi випросився я вiд царя. I 7

прийшов я до Єрусалиму, i розглянувся в тому злi, що зробив Єл’яшiв Товiйї, роблячи йому комору
на подвiр’ях Божого дому. I було менi дуже зле, й я всi домашнi Товiйїнi речi повикидав геть iз 8

комори. I я сказав, i очистили комори, а я вернув туди посуд Божого дому, хлiбну жертву та ладан. 9

I довiдався я, що левитськi частки не давалися, а вони повтiкали кожен на поле своє, тi Левити та 10

спiваки, що робили свою працю. I докоряв я заступникам та й сказав: Чого опущений дiм Божий? 11

I зiбрав я їх, i поставив їх на їхнiх мiсцях. I вся Юдея приносила десятину збiжжя, i молодого вина, 12

i оливи до скарбниць. I настановив я над скарбницями священика Шелемiю й книжника Садока та 13

Педаю з Левитiв, а на їхню руку Ханана, сина Заккура, сина Маттанiїного, бо вони були уважанi за
вiрних. I на них покладено дiлити частки для їхнiх братiв. Пам’ятай же мене, Боже, за це, i не зiтри 14

моїх добродiйств, якi я зробив у Божому домi та в сторожах! Тими днями бачив я в Юдеї таких, 15

що топтали в суботу чавила, i носили снопи, i нав’ючували на ослiв вино, виноград, i фiгi, i всiлякий
тягар, i везли до Єрусалиму суботнього дня. I я при свiдках остерiг їх того дня, коли вони продава-
ли живнiсть. А тиряни мешкали в ньому, i постачали рибу й усе на продаж, i продавали в суботу 16

Юдиним синам та в Єрусалимi. I докоряв я Юдиним шляхетним та й сказав їм: Що це за рiч, яку 17

ви робите, i безчестите суботнiй день? Чи ж не так робили вашi батьки, а наш Бог спровадив усе 18

це зло на нас та на це мiсто? А ви побiльшуєте жар гнiву на Iзраїля зневажанням суботи. I бувало, 19

як падала вечерова тiнь на єрусалимськi брами перед суботою, то я наказував, i були замикуванi
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брами. I звелiв я, щоб не вiдчиняли їх, а тiльки аж по суботi. А бiля брам я поставив слуг своїх,
щоб тягар не входив суботнього дня! I ночували крамарi та продавцi всього продажного раз i два20

поза Єрусалимом. I остерiг я їх при свiдках та й сказав їм: Чого ви ночуєте навпроти муру? Якщо21

ви повторите це, я простягну руку на вас! Вiд того часу вони не приходили в суботу. I сказав я22

Левитам, щоб вони очистилися й приходили стерегти брами, щоб освятити суботнiй день. Також це
запам’ятай менi, Боже мiй, i змилуйся надо мною за великiстю милости Твоєї! Тими днями бачив23

я також юдеїв, що брали собi за жiнок ашдодянок, аммонiтянок, моавiтянок. А їхнi сини говорили24

наполовину по-ашдодському, i не вмiли говорити по-юдейському, а говорили мовою того чи того
народу. I докоряв я їм, i проклинав їх, i бив декого з них, i рвав їм волосся, i заприсягав їх Богом,25

кажучи: Не давайте ваших дочок їхнiм синам, i не берiть їхнiх дочок для ваших синiв та для вас.
Чи ж не цим згрiшив був Соломон, Iзраїлiв цар, а мiж багатьма народами не було такого царя, як26

вiн, i був уподобаний Боговi своєму, i Бог настановив його царем над усiм Iзраїлем, i його ввели в
грiх тi чужi жiнки? I тому чи ж чуте було таке, щоб чинити все це велике лихо на спроневiрення27

проти нашого Бога, щоб брати чужих жiнок? А один iз синiв Йояди, сина Ел’яшiва, великого свя-28

щеника, був зятем хоронянина Санваллата, i я вигнав його вiд себе! Запам’ятай же їм, Боже мiй,29

за сплямлення священства та заповiту священичого та левитського! I очистив я їх вiд усього чу-30

жого, i встановив черги для священикiв та для Левитiв, кожного в службi їх, i для пожертви дров31

в означених часах, i для первоплодiв. Запам’ятай же мене, боже мiй, на добро!



КНИГА ЕСТЕР

I
сталося за днiв Ахашвероша, це той Ахашверош, що царював вiд Iндiї аж до Етiопiї, сто й 1
двадцять i сiм округ, за тих днiв, коли цар Ахашверош засiв на тронi свого царства, на замку 2

Сузи. Третього року свого царювання справив вiн гостину для всiх своїх князiв та для сво- 3

їх слуг вiйська перського та мiдiйського, старших та правителiв округ, показуючи багатство 4

слави царства свого й пишну славу своєї величности довгi днi, сто й вiсiмдесят день. А по скiнченнi 5

цих днiв справив цар для всього народу, що знаходився в замку Сузи, вiд великого й аж до малого,
гостину на сiм день на садковому подвiр’ї царського палацу. Бiла, зелена та блакитна тканина, 6

тримана вiссоновими та пурпуровими шнурами, висiла на срiбних стовпцях та мармурових коло-
нах. Золотi та срiбнi ложа стояли на пiдлозi з плиток з зеленого, бiлого, жовтого й чорного мармуру.
А напої подавали в золотому посудi, в посудi все рiзному, i царського вина було вельми щедро, за 7

великою спроможнiстю царя. А пиття було за встановленим порядком, нiхто не примушував, бо 8

цар так установив усiм значним свого дому, щоб чинили за вподобою кожного. Також цариця Ва- 9

штi справила гостину для жiнок в царському домi царя Ахашвероша. Сьомого дня, коли царевi 10

стало весело на серцi вiд вина, вiн сказав Мегумановi, Бiззетi, Харвонi, Бiгтi, i Авагтi, Зетаровi
та Каркасовi, сiмом евнухам, якi служили перед обличчям царя Ахашвероша, привести царицю 11

Ваштi перед цареве обличчя в коронi царськiй, щоб показати народам та зверхникам її красу, бо
була вона вродливого вигляду. Та цариця Ваштi вiдмовилася прийти за царським словом, що було 12

передане їй через евнухiв. I сильно загнiвався цар, i в ньому горiла його лютiсть! I сказав цар до 13

мудрецiв, що знають часи бо так царська справа йшла перед усiма, що знали закона та право, а 14

близькими до нього були: Каршена, Шетар, Адмата, Паршiш, Мерес, Марсена, Мемухан, сiм кня-
зiв перських та мiдiйських, якi бачать цареве обличчя й сидять першi в царствi: Як велить закон, 15

щоб зробити з царицею Ваштi за те, що не виконала слова царя Ахашвероша, переданого їй через
евнухiв? I сказав Мемухан перед царем та князями: Не перед самим царем провинилася цариця 16

Ваштi, але й перед усiма князями та перед усiма народами, що по всiх округах царя Ахашвероша.
Бо царицин учинок дiйде до всiх жiнок, i спричиниться до погордження їхнiх чоловiкiв в їхнiх очах, 17

бо будуть говорити: Цар Ахашверош сказав був привести царицю перед обличчя своє, та вона не
прийшла! I цього дня казатимуть те саме княгинi перськi та мiдiйськi, що почують про царицин 18

учинок, до всiх царських князiв, i буде багато погорди та гнiву! Якщо царевi це добре, нехай вийде 19

царський наказ вiд нього й нехай буде записане в законах Персiї та Мiдiї, i нехай не поминеться,
щоб Ваштi бiльш не приходила перед обличчя царя Ахашвероша, а її царювання цар дасть iншiй,
лiпшiй вiд неї. А коли почується царський наказ, який цар зробить вiдомим у всiм своїм царствi, 20

хоч яке велике воно, то всi жiнки вiддадуть честь своїм чоловiкам, вiд великого й аж до малого. I 21

була приємна ця рада в очах царя та князiв, i цар зробив за Мемухановим словом. I порозсилав 22

вiн листи до всiх царських округ, до кожної округи письмом її, i до кожного народу мовою його, щоб
кожен чоловiк був паном у домi своєму, i говорив про це мовою свого народу.

По цих подiях, коли затихла лютiсть царя Ахашвероша, згадав вiн про Ваштi, i що вона зро- 2
била, i що було заряджене про неї. I сказали царськi отроки, його слуги: Нехай пошукають для 2

царя дiвчат, уродливих на вигляд паннiв, i нехай цар призначить урядникiв по всiх округах свого 3

царства, i нехай вони зберуть усiх дiвчат, паннiв уродливого вигляду, до замку Сузи, до дому жiнок
пiд руку Гегая, царського євнуха, сторожа жiнок, i дати їм потрiбне для їхнього причепурення. А 4

та дiвчина, що буде найкраща в царських очах, буде царювати замiсть Ваштi. I була приємна ця
рада у царевих очах, i вiн зробив так. А в замку Сузи був один юдеянин, а iм’я йому Мордехай, син 5

Яiра, сина Шiм’ї, сина Кiшового, муж Венiяминiвець, що був узятий з Єрусалиму з тим полоном, 6

який був узятий разом з Єхонiєю, царем Юдиним, якого взяв був Навуходоносор, цар вавилон-
ський. I вiн виховував Гадассу, вона ж Естер, дочку свого дядька, бо не мала вона нi батька, нi 7

матерi. А ця дiвчина була хорошої постави та вродливого вигляду, а коли помер її батько та мати
її, Мордехай узяв її собi за дочку. I сталося, коли був оголошений царський наказ та закон його, i 8

коли збирали багато дiвчат до замку Сузи пiд руку Гегая, то взята була й Естер до царського дому
пiд руку Гегая, сторожа жiнок. I була та дiвчина хороша в його очах, i мала ласку перед ним, i вiн 9

приспiшив видати їй потрiбне для її причепурення й її частки, та дати їй сiмох вiдповiдних дiвчат
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iз царського дому. I вiн перемiстив її та дiвчат її до найкращого мiсця в домi жiнок. Естер не ви-10

явила нi про народ свiй, нi про мiсце свого народження, бо Мордехай наказав їй, щоб цього вона
не виявляла. А кожного дня Мордехай ходив до подвiр’я дому жiнок, щоб довiдатись, як мається11

Естер та що вона робить. А коли приходила черга для кожної дiвчини входити до царя Ахашверо-12

ша, коли кiнчалися дванадцять мiсяцiв установленого порядку для жiнок, бо так виповнялися днi
їхнього причепурювання: шiсть мiсяцiв мирровою оливою, а шiсть мiсяцiв пахощами та iншим по-
трiбним для причепурювання жiнок, то з тим дiвчина приходила до царя: давалося їй усе, що вона13

скаже, щоб воно йшло з нею з дому жiнок до дому царського. Ввечорi вона приходила, а ранком14

вона верталася до другого дому жiнок пiд руку Шаазгаза, царського евнуха, сторожа наложниць.
Вона вже не входила до царя, хiба б що цар пожадав її, i вона була покликана за iм’ям. А коли15

настала черга для Естери, дочки Авiхая, Мордехаєвого дядька, що взяв її собi за дочку, щоб iти до
царя, вона нiчого не жадала, як тiльки того, що казав Гегай, царський евнух, сторож жiнок. I Естер
мала ласку в очах усiх, хто її бачив! I була взята Естер до царя Ахашвероша, до царського дому16

його, десятого мiсяця, вiн мiсяць тевет, сьомого року царювання його. I цар покохав Естер понад17

усiх жiнок, i вона мала прихильнiсть та ласку перед його обличчям понад усiх дiвчат, i вiн поклав
царську корону на її голову, i зробив її царицею замiсть Ваштi. I справив цар велику гостину для18

всiх своїх князiв та своїх слуг, гостину для Естери, i зробив полегшення для округ, i дав дарунка за
царською спроможнiстю. А коли збирали дiвчат другий раз, то Мордехай сидiв при царськiй бра-19

мi. Естер же не виявляла мiсця свого народження та народу свого, як наказав був їй Мордехай,20

бо Естер виконувала Мордехаєве слово так, як коли була в нього на вихованнi. Тими днями, коли21

Мордехай сидiв у царськiй брамi, розгнiвалися Бiгтан та Тереш, два царськi евнухи зо сторожiв по-
рогiв, i задумували простягнути руку на царя Ахашвероша. I стала вiдома ця рiч Мордехаєвi, i вiн22

донiс про це царицi Естер, а Естер переказала царевi в iменi Мордехая. I була розвiдана ця спра-23

ва, i знайдено так, i тi обоє були повiшенi на шибеницi. I було записане це в хронiцi перед обличчям
царським.

По цих подiях цар Ахашверош звеличив Гамана, сина Гаммедатового, агаг’янина, i повищив йо-3
го, i поставив його крiсло понад усiх князiв, що були з ним. А всi царевi раби, що були в царськiй2

брамi, падали на колiна та вклонялися Гамановi, бо так про нього наказав цар. А Мордехай не па-
дав на колiна й не вклонявся. I сказали царськi раби, що були в царськiй брамi, до Мордехая:3

Чого ти переступаєш царевого наказа? I сталося, як вони говорили до нього день-у-день, а вiн не4

слухався їх, то вони донесли Гамановi, щоб побачити, чи втримається Мордехай у своїм словi, бо
вiн виявив їм, що вiн юдеянин. I побачив Гаман, що Мордехай не падає на колiна й не вклоняється5

йому, i Гаман переповнився лютiстю... I погорджував вiн у своїх очах простягнути руку свою не6

тiльки на Мордехая, самого його, бо донесли йому про Мордехаїв народ, i Гаман шукав випадку
вигубити всiх юдеян, що були в усьому Ахашверошевому царствi, народ Мордехаїв. Першого мi-7

сяця, вiн мiсяць нiсан, дванадцятого року царя Ахашвероша, кидано пура, цебто жеребка, перед
Гаманом iз дня на день та з мiсяця на мiсяць, i жереб упав на дванадцятий мiсяць, вiн мiсяць адар.
I сказав Гаман до царя Ахашвероша: Є один народ, розпорошений та подiлений мiж народами в8

усiх округах твого царства, а закони їх рiзняться вiд законiв усiх народiв i законiв царських во-
ни не виконують, i царевi не варто позоставляти їх. Якщо це царевi вгодне, нехай буде написано9

вигубити їх, а я вiдважу десять тисяч талантiв срiбла на руки робiтникiв, щоб унесли до царських
скарбниць! I зняв цар персня свого зо своєї руки, i дав його Гамановi, синовi Гаммедатовому, ага-10

г’яниновi, ненависниковi юдеїв. I сказав цар до Гамана: Це срiбло вiддаю тобi, i дається тобi й той11

народ, щоб робити з ним, як угодно в очах твоїх! I були покликанi царськi писарi першого мiсяця12

тринадцятого дня в ньому, i було написано все так, як наказав Гаман до царських сатрапiв та до
намiсникiв, що були над кожною скругою, i до князiв кожного народу, до кожної округи письмом
його, i до кожного народу мовою його; в iменi царя Ахашвероша було написано, i припечатано було
царським перснем. I були посланi листи через гiнцiв до всiх царських округ, щоб були повигублю-13

ванi, побитi та понищенi всi юдеї вiд хлопця й аж до старого, дiти та жiнки одного тринадцятого
дня мiсяця дванадцятого, вiн мiсяць адар, а здобич по них пограбувати. Вiдпис iз цього листа щоб14

був виданий як закон, у кожнiй окрузi, i оголошений для всiх народiв, щоб були готовi на цей день.
Гiнцi вийшли, пiгнанi царевим словом. А закон був виданий в замку Сузи. А цар та Гаман сiли до15

пиття, а мiсто Сузи було в замiшаннi.
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А Мордехай довiдався про все, що було зроблено. I роздер Мордехай одежу свою, i зодягнув ве- 4
ретище та посипався попелом, i вийшов на середину мiста, та й кричав криком сильним та гiрким!
I прийшов вiн аж пiд царську браму, бо не можна було входити в царську браму в веретищному 2

убраннi. А в кожнiй окрузi та мiсцi, куди доходило слово царя та його закон, були для юдеїв вели- 3

ка жалоба, i пiст, i плач, i голосiння, а веретище та попел були ложем для багатьох... I прийшли 4

дiвчата Естеринi й евнухи її, та й донесли їй про це. I дуже затремтiла цариця, i послала одежу
зодягнути Мордехая та зняти з нього його веретище, та вiн не прийняв. I покликала Естер Гатаха, 5

одного з евнухiв царя, якого вiн приставив до неї, i наказала йому довiдатися про Мордехая, що то
з ним, i чого то жалоба? I вийшов Гатах на мiську площу, що перед царською брамою. I виявив 6, 7

йому Мордехай усе, що спiткало його, i про суму срiбла, яку Гаман сказав вiдважити до царської
скарбницi за юдеїв, щоб вигубити їх. I вiн дав йому вiдписа листа закону, що був виданий у Сузах 8

на вигублення їх, щоб показав Естерi, та щоб донiс їй, i щоб наказав їй пiти до царя благати його та
просити перед його обличчям за її народ. I прийшов Гатах, i донiс Естерi Мордехаєвi слова. I ска- 9, 10

зала Естер до Гатаха, i наказала йому переказати Мордехаєвi: Усi царськi раби та народ царських 11

округ знають, що кожен чоловiк та жiнка, що прийде до царя до внутрiшнього подвiр’я непоклика-
ний, один йому закон, убити його, окрiм того, кому цар простягне золоте берло, i буде вiн жити. А
мене не кличуть входити до царя от уже тридцять день... I переказали Мордехаєвi Естеринi слова. 12

I сказав Мордехай вiдповiсти Естерi: Не думай в душi своїй, що втечеш до царського дому одна з 13

усiх юдеїв... Бо якщо справдi будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде 14

для юдеїв з iншого мiсця, а ти та дiм твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей, дося-
гла ти царства!... I сказала Естер вiдповiсти Мордехаєвi: Iди, збери всiх юдеїв, що знаходяться 15, 16

в Сузах, i постiть за мене, i не їжте й не пийте три днi, нiч та день. Також я та дiвчата мої будемо
постити так, i так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину... I пiшов 17

Мордехай, i зробив усе, як звелiла йому Естер.
I сталося третього дня, i вбрала Естер царськi шати, та й стала на внутрiшньому подвiр’ї цар- 5

ського дому, навпроти царського дому. А цар сидiв на тронi свого царства в царському домi нав-
проти входу до дому. I сталося, як цар побачив царицю Естер, що стоїть у брамi, то знайшла вона 2

ласку в очах його. I цар простягнув Естерi золоте берло, що в руцi його, а Естер пiдiйшла й дотор-
кнулася до кiнця берла. I сказав до неї цар: Що тобi, царице Естер? I яке прохання твоє? Якщо 3

побажаєш аж до половини царства, то буде дане тобi! А Естер вiдказала: Якщо це царевi вгодне, 4

нехай прийде цар та Гаман сьогоднi на гостину, яку я вчиню йому! I сказав цар: Скорiше покличте 5

Гамана, щоб виконати Естеринi слова! I прийшов цар та Гаман у гостину, що вчинила Естер. I ска- 6

зав цар до Естери при питтi вина: Яке жадання твоє? I буде тобi дане. I яке прохання твоє? Якщо
побажаєш аж до половини царства, то буде зроблене! I вiдповiла Естер та й сказала: Моє жада- 7

ння та моє прохання таке: Якщо знайшла я ласку в царевих очах, i якщо це царевi вгодне, щоб 8

вволити жадання моє й щоб виконати прохання моє, нехай прийде цар та Гаман на гостину, що зро-
блю їм, i взавтра я зроблю за царевим словом. I вийшов Гаман того дня радiсний та добросердий. 9

Та коли Гаман побачив Мордехая в царськiй брамi, i вiн не встав i не затремтiв перед ним, то Гаман
переповнився лютiстю на Мордехая. Та стримався Гаман, i прийшов до свого дому. I послав вiн 10

покликати своїх приятелiв та жiнку свою Зереш. I розповiв їм Гаман про славу свого багатства, та 11

про численнiсть синiв своїх, та про все, як звеличив його цар, i як пiдняв його понад князiв та слуг
царевих. I сказав Гаман: А цариця Естер не привела з царем на гостину, яку зробила, нiкого, крiм 12

мене. I також назавтра я покликаний до неї з царем! Та все це нiчого не варте менi цього часу, доки 13

я бачу того юдея Мордехая, що сидить у царськiй брамi!... I сказала до нього жiнка його Зереш та 14

всi його приятелi: Нехай приготують шибеницю, високу на п’ятдесят лiктiв, а ранком скажи царевi,
i нехай повiсять на нiй Мордехая, i пiдеш з царем радiсний на гостину! I була приємна та рада для
Гамана, i зробив вiн ту шибеницю.

Тiєї ночi втiк був сон вiд царя, i вiн сказав принести Книгу пам’яток, Хронiки, i вони читалися 6
перед обличчям царським. I знайдене було написане, що Мордехай донiс на Бiгдана та Тереша, 2

двох царських евнухiв, зо сторожiв порога, що задумували були простягнути руку на царя Ахашве-
роша. I сказав цар: Яка честь та гiднiсть зроблена Мордехаєвi за це? I сказали царевi отроки, що 3

прислуговували йому: Нiчого йому не зроблено... I спитав цар: Хто на подвiр’ї? А Гаман прийшов 4

на зовнiшнє подвiр’я царського дому, щоб сказати царевi повiсити Мордехая на тiй шибеницi, яку
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приготовив для нього. I сказали отроки царя до нього: Ось Гаман стоїть на подвiр’ї. I сказав цар:5

Нехай увiйде! I Гаман увiйшов, а цар йому сказав: Що зробити з чоловiком, якому цар хоче чести?6

I подумав Гаман у серцi своїм: Кому ж цар зажадає вчинити честь бiльше, як менi? I вiдповiв Гаман7

царевi: Тому чоловiковi, якому цар жадає чести, нехай принесуть цареву одежу, яку цар зодягав,8

та коня, що цар їздив на ньому, i щоб була дана царська корона на його голову. I дати цю одежу9

та цього коня на руку котрогось iз старших князiв царевих. I нехай зодягнуть того чоловiка, якому
цар жадає чести, i нехай возять його на конi на мiськiй площi, i нехай кличуть перед ним: Так ро-
биться мужевi, якому цар жадає чести! I сказав цар до Гамана: Поспiши, вiзьми одежу та коня, як10

казав ти, i зроби так юдеєвi Мордехаєвi, що сидить у царськiй брамi. Не пропусти нiчого зо всього,
що ти говорив! I взяв Гаман одежу та коня, i зодягнув Мордехая, i возив його на мiськiй площi, i11

кричав перед ним: Так робиться мужевi, якому цар жадає чести! I вернувся Мордехай до царської12

брами, а Гаман поспiшив до дому свого сумний та закривши голову... I розповiв Гаман жiнцi своїй13

Зерешi та всiм приятелям своїм усе, що спiткало його. I сказали йому мудрецi його та жiнка його
Зереш: Якщо з юдейського насiння Мордехай, перед яким зачав ти падати, то не переможеш його,
бо дiйсно впадеш перед ним!... Ще вони говорили з ним, а евнухи царськi прибули й поспiшили14

вiдвести Гамана на гостину, яку зробила Естер.
I прийшов цар та Гаман на гостину царицi Естер. I сказав цар до Естери також другого дня7, 2

при питтi вина: Яке жадання твоє? I буде тобi дане. I яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж
до половини царства, то буде зроблено! I вiдповiла цариця Естер та й сказала: Якщо знайшла я3

ласку в очах твоїх, о царю, i якщо це царевi вгодне, нехай буде дане менi життя моє на жадання
моє, а народ мiй на прохання моє! Бо проданi ми, я та народ мiй, на вигублення, на забiй та на4

погибiль... Та коли б ми були проданi на рабiв та на невiльниць, мовчала б я, бо цей утиск був би
не вартий царевого занепокоєння... Тодi сказав цар Ахашверош, i повiв до царицi Естери: Хто то5

вiн, i де той, що його серце наповнило його вiдвагою чинити так? I сказала Естер: Ненависник та6

ворог це злий Гаман! I Гаман перелякався перед обличчям царя та царицi... А цар у своїй лютостi7

устав вiд гостини, i вийшов до палацового саду. А Гаман став просити царицю Естер за життя своє,
бо побачив, що загрожує йому лихо вiд царя... I цар вернувся з палацового саду до дому пиття8

вина, а Гаман припав до лiжка, що на ньому була Естер. I цар сказав: Чи хочеш також збезчестити
царицю в мене в домi? Як тiльки це слово вийшло з царевих уст, то закрили Гаманове обличчя... I9

сказав Харвона, один з евнухiв перед царевим обличчям: Та ось шибениця, яку зробив Гаман для
Мордехая, що говорив добре на царя, яка стоїть у Гамановому домi, висока на п’ятдесят лiктiв.
I сказав цар: Повiсьте його на нiй! I повiсили Гамана на шибеницi, яку вiн приготовив був для10

Мордехая, а лютiсть царева втихла...
Того дня цар Ахашверош вiддав царицi Естерi дiм Гамана, ненависника юдеїв, а Мордехай став8

перед цареве обличчя, бо Естер виявила, хто вiн для неї. I зняв цар свого персня, що забрав вiд2

Гамана, та й дав його Мордехаєвi, а Естер настановила Мордехая над Гамановим домом. I Естер3

далi говорила перед обличчям царя. I впала вона перед його ногами, i плакала та благала його вiд-
вернути лихо агаг’янина Гамана та задуми його, якi задумував був на юдеїв... I простягнув цар до4

Естери золоте берло, а Естер устала й стала перед царевим обличчям, та й сказала: Якщо це ца-5

ревi вгодне, й якщо знайшла я ласку перед обличчям його, i вгодна ця рiч перед царевим обличчям
та вгодна я в очах його, нехай буде написано, щоб були поверненi тi листи задумiв агаг’янина Га-
мана, Гаммедатового сина, що написав був повигублювати юдеїв, якi є в царевих округах. Бо як я6

могла б дивитися на лихо, що спiткає народ мiй, i як я могла б дивитися на загибiль роду свого? I7

сказав цар Ахашверош до царицi Естери та до юдеянина Мордехая: Ось я дав Естерi дiм Гамана,
а його повiсили на шибеницi за те, що простяг був руку свою на юдеїв. А ви пишiть до юдеїв, як8

добре в ваших очах, в iменi царя, i припечатайте царським перснем, бо листа, що був написаний в
iменi царя та був припечатаний царським перснем, не можна вiдмiнити. I були покликанi царськi9

писарi того часу, мiсяця третього, вiн мiсяць сiван, двадцять i третього дня в ньому, i було написане
все, як наказав був Мордехай, до юдеїв, i до сатрапiв, i намiсникiв, i зверхникiв округ, що вiд Году
й аж до Кушу, сто й двадцять i сiм округ, i до кожної округи письмом її, i до кожного народу мовою
його, та до юдеїв їхнiм письмом та їхньою мовою. I понаписував вiн листи в iменi царя Ахашве-10

роша, i поприпечатував перснем царським, i послав через гiнцiв на конях, якi їздять на державних
конях, конях баских, що цар дав право юдеям, якi живуть у кожному мiстi, зiбратися й стати за11
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своє життя, вигубити, забити та погубити всяке вiйсько народу та округи, що ненавидять їх, дiтей та
жiнок, а здобич по них розграбувати, одного дня по всiх округах царя Ахашвероша, тринадцятого 12

дня дванадцятого мiсяця, вiн мiсяць адар. Вiдпис цього листа щоб був виданий, як закон, у кожнiй 13

окрузi, посланий був вiдкритий для всiх народiв, i щоб юдеї були готовi на той день помститися на
своїх ворогах. Гiнцi, що поїхали верхи на швидких конях, вийшли, приспiшенi та пiгнанi царським 14

словом. А цей наказ був даний у замку Сузи. А Мордехай вийшов з-перед царевого обличчя в 15

царськiй одежi, блакитнiй та бiлiй, а на ньому велика золота корона та вiссонний i пурпуровий за-
вiй. I мiсто Сузи радiло та тiшилося! Юдеям було тодi свiтло, i радiсть, i веселiсть, i честь! I в 16, 17

кожнiй окрузi та в кожному мiстi, куди досягає слово царя та закон його, була юдеям радiсть та
веселiсть, бенкет та свято! I багато-хто з народiв краю стали юдеями, бо на них напав страх перед
юдеям.

А дванадцятого мiсяця, вiн мiсяць адар, тринадцятого дня в ньому, коли наказ царя та закон 9
його мали бути виконанi, дня, коли вороги юдеїв сподiвалися запанувати над ними, повернулося те
так, що вони, юдеї, запанували над ненависниками своїми, зiбралися юдеї в своїх мiстах по всiх 2

округах царя Ахашвероша, щоб простягнути руку на тих, що задумували їм лихо, та нiхто не став
перед ними, бо страх перед ними напав на всi народи. А всi зверхники округ, i сатрапи, i намi- 3

сники, i виконавцi царської працi пiдтримували юдеїв, бо напав на них страх перед Мордехаєм.
Бо Мордехай став великим у царському домi, а вiстка про нього покотилась по всiх округах, бо 4

той чоловiк, Мордехай, усе рiс. I били юдеї всiх своїх ворогiв, побиваючи мечем, i забиваючи та 5

вигублюючи їх, i робили з своїми ворогами за своєю волею. А в замку Сузи юдеї позабивали та 6

повигублювали п’ять сотень чоловiка, i Паршандату, i Далфона, i Аспату, i Пората, i Адалiю, i 7, 8

Арiдата, i Пармашту, i Арiсая, i Арiдая, i Вайзата, десятьох синiв Гамана, Гаммедатового сина, 9, 10

ненависника юдеїв, забили, а на грабунок не простягли своєї руки. Того дня число забитих у замку 11

Сузи прийшло перед цареве обличчя. I сказав цар до царицi Естери: У замку Сузи юдеї позабива- 12

ли та повигублювали п’ять сотень чоловiка та десятьох Гаманових синiв. Що вони зробили в рештi
царевих округ? I яке жадання твоє? I буде тобi вволене. I яке ще прохання твоє? I буде зроблене. I 13

вiдповiла Естер: Якщо це царевi вгодне, нехай буде дане юдеям, що в Сузах, також узавтра вчинити
за законом цього дня, а десятьох Гаманових синiв нехай повiсять на шибеницi. I сказав цар, щоб 14

було зроблено так, i був даний закон у Сузах, а десятьох Гаманових синiв повiсили. I зiбралися 15

юдеї, що в Сузах, також чотирнадцятого дня мiсяця адар, i вибили в Сузах три сотнi чоловiка, а
на грабунок не простягли своєї руки. А решта юдеїв, що жили по царських округах, зiбралися та 16

й стали до бою за своє життя, i вiдпочили вiд ворогiв своїх. I позабивали вони мiж своїми нена-
висниками сiмдесят i п’ять тисяч, а на грабунок не простягли своєї руки. Це було тринадцятого 17

дня мiсяця адара, а чотирнадцятого в ньому настав мир, i зробили його днем гостини та радости.
А юдеї, що в Сузах, збиралися тринадцятого дня в ньому та чотирнадцятого в ньому, а мир мали 18

п’ятнадцятого дня в ньому, i зробили його днем гостини та радости. Тому то юдеї неогороджених 19

селищ, що сидять по неогороджених мiстах, роблять чотирнадцятий день мiсяця адара днем ра-
дости й гостини та свята, та днем посилання дарункiв один одному. А Мордехай описав цi подiї, 20

i порозсилав листи до всiх юдеїв, що по всiх округах царя Ахашвероша, до близьких та далеких,
щоб вони постановили святкувати чотирнадцятий день мiсяця адара та п’ятнадцятий день у ньому 21

кожного року, якi тi днi, коли юдеї вiдпочили вiд ворогiв своїх, i як той мiсяць, коли їм сум обернув- 22

ся на радiсть, жалоба на свято, щоб зробити їх днями гостини та радости, i посилання дарункiв один
одному та дарункiв убогим. I прийняли юдеї це, що зачали робити, i про що написав їм Мордехай, 23

що агаг’янин Гаман, син Гаммедатiв, ненависник усiх юдеїв, замишляв був на юдеїв, щоб вигубити 24

їх, i кидав пура, цебто жеребка, на збентеження їх та на згубу їхню. Та коли прийшла вона, Естер, 25

перед обличчя, царя вiн наказав листом: Нехай обернеться його злий задум, якого вiн задумав був
на юдеїв, на його голову! I повiсили його та синiв його на шибеницi. Тому то й назвали цi днi: Пурiм, 26

вiд iмени пур. Тому то згiдно зо всiма словами цього листа, i що вони бачили про це й що трапилося
з ними, юдеї постановили й прийняли на себе й на нащадкiв своїх, та на всiх, хто поєднається з 27

ними, i не вiдступлять, але щоб святкувати два тi днi кожного року згiдно з написаним про них та
згiдно з їхнiм часом. А днi цi мають споминатися та святкуватися в кожному поколiннi, у кожному 28

родi, у кожнiй окрузi, у кожному мiстi. А цi днi, Пурiм, не минуться мiж юдеями, а пам’ять про них
не скiнчиться з їхнього насiння. I написала цариця Естер, дочка Авiхаїлова, та юдеянин Мордехай 29
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з сильним домаганням другий раз про те, щоб виконувати цього листа про Пурiм. I порозсилав вiн30

листи до всiх юдеїв, до ста й двадцяти й семи округ Ахашверошового царства, зо словами миру та
правди, щоб вони виконували тi днi Пурiм у їх означених часах, як постановив про них юдеянин31

Мордехай та цариця Естер, i як вони самi постановили на себе та на нащадкiв своїх приписи постiв
та їхнього голосiння. А Естерин наказ ствердив цi приписи про Пурiм, i було це записане в книгу.32

I наклав цар Ахашверош данину на землю та на морськi острови. А ввесь чин його сили та його10, 2

лицарських дiл, i виразний опис величности Мордехая, що звеличив його цар, ось вони описанi в
Книзi Хронiк царiв мiдiйських та перських. Бо юдеянин Мордехай був другий по царi Ахашверошi,3

i великий для юдеїв, i милий для багатьох братiв своїх, який шукав добра для народу свого й говорив
мир! для всiх нащадкiв своїх.



КНИГА ЙОВА

Б
ув чоловiк у країнi Уц, на iм’я йому Йов. I був чоловiк цей невинний та праведний, i вiн Бога 1
боявся, а вiд злого втiкав. I народилися йому семеро синiв та три дочки. А маєток його 2, 3

був: сiм тисяч худоби дрiбної, i три тисячi верблюдiв, i п’ять сотень пар худоби великої, i
п’ять сотень ослиць та дуже багато рабiв. I був цей чоловiк бiльший вiд усiх синiв сходу.

А сини його ходили один до одного, i справляли гостину в домi того, чий був день. I посилали вони, i 4

кликали трьох своїх сестер, щоб їсти та пити iз ними. I бувало, як миналося коло бенкетних днiв, то 5

Йов посилав за дiтьми й освячував їх, i вставав вiн рано вранцi, i приносив цiлопалення за числом
їх усiх, бо Йов казав: Може згрiшили сини мої, i зневажили Бога в серцi своєму. Так робив Йов по
всi днi. I сталося одного дня, i поприходили Божi сини, щоб стати при Господi. I прийшов помiж 6

ними й сатана. I сказав Господь до сатани: Звiдки ти йдеш? А сатана вiдповiв Господевi й сказав: 7

Я мандрував по землi та й перейшов її. I сказав Господь до сатани: Чи звернув ти увагу на раба 8

Мого Йова? Бо немає такого, як вiн, на землi: муж вiн невинний та праведний, що Бога боїться,
а вiд злого втiкає. I вiдповiв сатана Господевi й сказав: Чи ж Йов дармо боїться Бога? Чи ж 9, 10

Ти не забезпечив його, i дiм його, i все, що його? Чин його рук Ти поблагословив, а маєток його
поширився по краю. Але простягни тiльки руку Свою, i доторкнися до всього, що його, чи вiн не 11

зневажить Тебе перед лицем Твоїм? I сказав Господь до сатани: Ось усе, що його, у твоїй руцi, 12

тiльки на нього самого не простягай своєї руки! I пiшов сатана вiд лиця Господнього. I сталося 13

одного дня, коли сини його та дочки його їли та вино пили в домi свого первородженого брата,
то прибiг до Йова посланець та й сказав: Худоба велика орала, а ослицi паслися при них. Аж тут 14, 15

напали сабеї й позабирали їх, а слуг повбивали вiстрям меча. I втiк тiльки я сам, щоб донести тобi...
Вiн ще говорив, аж прибiгає iнший та й каже: З неба спав Божий огонь, i спалив отару та слуг, 16

та й пожер їх... А втiк тiльки я сам, щоб донести тобi... Вiн ще говорив, аж бiжить ще iнший та й 17

каже: Халдеї подiлилися на три вiддiли, i напали на верблюдiв, та й позабирали їх, а слуг повбивали
вiстрям меча... I втiк тiльки я сам, щоб донести тобi... Поки вiн говорив, аж надбiгає ще iнший та 18

й каже: Сини твої та дочки твої їли та вино пили в домi свого первородженого брата. Аж раптово 19

надiйшов великий вiтер з боку пустинi, та й ударив на чотири роги дому, i вiн упав на юнакiв, i вони
повмирали... I втiк тiльки я сам, щоб донести тобi... I встав Йов, i роздер плаща свого, й обстриг 20

свою голову, та й упав на землю, i поклонився, та й сказав: Я вийшов нагий iз утроби матерi своєї, 21

i нагий повернусь туди, в землю! Господь дав, i Господь узяв... Нехай буде благословенне Господнє
Iм’я! При всьому цьому Йов не згрiшив, i не сказав на Бога нiчого безумного! 22

I сталося одного дня, i поприходили Божi сини, щоб стати перед Господом: i прийшов також са- 2
тана помiж ними, щоб стати перед Господом. I сказав Господь до сатани: Звiдки ти йдеш? А сатана 2

вiдповiв Господевi й сказав: I сказав Господь до сатани: Чи звернув ти увагу на раба Мого Йова? 3

Бо немає такого, як вiн, на землi: муж вiн невинний та праведний, який Бога боїться, а вiд злого
втiкає. I вiн ще тримається мiцно в своїй невинностi, а ти намовляв був Мене на нього, щоб без
приводу його зруйнувати... I вiдповiв сатана Господевi й сказав: Шкiра за шкiру, i все, що хто має, 4

вiддасть вiн за душу свою. Але простягни но Ти руку Свою, i доторкнись до костей його та до тiла 5

його, чи вiн не зневажить Тебе перед лицем Твоїм? I сказав Господь до сатани: Ось вiн у руцi твоїй, 6

тiльки душу його бережи! I вийшов сатана вiд лиця Господнього, та й ударив Йова злим гнояком 7

вiд стопи ноги його аж до його черепа... А той узяв собi черепка, щоб шкребти себе. I вiн сидiв 8

серед попелу... I сказала йому його жiнка: Ти ще мiцно тримаєшся в невинностi своїй? Прокляни 9

Бога i помреш!... А вiн до неї вiдказав: Ти говориш отак, як говорить яка з божевiльних!... Чи ж ми 10

будем приймати вiд Бога добре, а злого не приймем? При всьому тому Йов не згрiшив своїми уста-
ми... I почули троє приятелiв Йовових про все те нещастя, що прийшло на нього, i поприходили 11

кожен з мiсця свого: теманянин Елiфаз, шух’янин Бiддад та нааматянин Цофар. I вмовилися вони
прийти разом, щоб похитати головою над ним та потiшити його. I звели вони здалека очi свої, i не 12

пiзнали його... I пiднесли вони голос свiй, та й заголосили, i роздерли кожен одежу свою, i кидали
порох над своїми головами аж до неба... I сидiли вони з ним на землi сiм день та сiм ночей, i нiхто 13

не промовив до нього нi слова, бо вони бачили, що бiль його вельми великий...
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По цьому вiдкрив Йов уста свої та й прокляв був свiй день народження. I Йов заговорив та й3, 2

сказав: Хай загине той день, що я в ньому родився, i та нiч, що сказала: Зачавсь чоловiк! Нехай3, 4

стане цей день темнотою, нехай Бог з висоти не згадає його, i нехай не являється свiтло над ним!...
Бодай темрява й морок його заступили, бодай хмара над ним пробувала, бодай темнощi деннi ля-5

кали його!... Оця нiч бодай темнiсть її обгорнула, нехай у днях року не буде названа вона, хай не6

ввiйде вона в число мiсяцiв!... Тож ця нiч нехай буде самiтна, хай не прийде до неї спiвання! Бодай7, 8

її тi проклинали, що день проклинають, що левiятана готовi збудити! Хай потемнiють зорi поранку9

її, нехай має надiю на свiтло й не буде його, i хай вона не побачить тремтячих повiк зорi ранньої,
бо вона не замкнула дверей нутра матернього, i не сховала страждання з очей моїх!... Чому я не10, 11

згинув в утробi? Як вийшов, iз нутра то чому я не вмер? Чого прийняли тi колiна мене? I нащо тi12

перса, якi я був ссав? Бо тепер я лежав би спокiйно, я спав би, та був би менi вiдпочинок з царя-13, 14

ми та з земними радниками, що гробницi будують собi, або iз князями, що золото мали, що доми15

свої срiблом наповнювали!... Або чом я не ставсь недоноском прихованим, немов тi немовлята,16

що свiтла не бачили? Там же безбожники перестають докучати, i спочивають там змученосилi,17

разом з тим мають спокiй ув’язненi, вони не почують вже крику гнобителя!... Малий та великий18, 19

там рiвнi, а раб вiльний вiд пана свого... I нащо Вiн струдженому дає свiтло, i життя гiркодухим,20

що вичiкують смерти й немає її, що її вiдкопали б, як скарби захованi, тим, що радiсно тiшилися21, 22

б, веселились, коли б знайшли гроба, мужчинi, якому дорога закрита, що Бог тiнню закрив пе-23

ред ним?... Бо зiдхання моє випереджує хлiб мiй, а зойки мої полились, як вода, бо страх, що24, 25

його я жахався, до мене прибув, i чого я боявся прийшло те менi... Не знав я спокою й не був26

втихомирений, i я не вiдпочив, та нещастя прийшло!...
I вiдповiв теманянин Елiфаз та й сказав: Коли спробувать слово до тебе, чи мука не буде ще4, 2

бiльша? Та хто стримати зможе слова? Таж ти багатьох був навчав, а руки ослаблi змiцняв, того,3, 4

хто спотикавсь, пiдiймали слова твої, а колiна тремткi ти змiцняв! А тепер, як нещастя на тебе на-5

йшло, то ти змучився, тебе досягло воно i ти налякався... Хiба не була богобiйнiсть твоя за надiю6

твою, за твоє сподiвання невиннiсть дорiг твоїх? Пригадай но, чи гинув невинний, i де праведнi ви-7

губленi? Як я бачив таких, що орали були беззаконня, та сiяли кривду, то й жали її: вони гинуть8, 9

вiд подиху Божого, i вiд духу гнiвного Його погибають! Левине ричання й рик лютого лева минає,10

i левчукам вилущаються зуби. Гине лев, як немає здобичi, i левенята левицi втiкають. I закрада-11, 12

ється слово до мене, i моє ухо почуло ось дещо вiд нього. у роздумуваннях над нiчними видiннями,13

коли мiцний сон обiймає людей, спiткав мене жах та тремтiння, i багато костей моїх вiн струсонув,14

i дух перейшов по обличчi моїм, стало дуба волосся на тiлi моїм... Вiн стояв, але я не пiзнав його15, 16

вигляду, образ навпроти очей моїх був, i тихий голос почув я: Хiба праведнiша людина за Бога,17

хiба чоловiк за свойого Творця є чистiший? Таж рабам Своїм Вiн не йме вiри, i накладає вину й на18

Своїх Анголiв! Що ж тодi мешканцi глиняних хат, що в поросi їхня основа? Як мiль, вони будуть19

розчавленi! Вони товченi зранку до вечора, i без помочi гинуть назавжди... Слава їхня минається20, 21

з ними, вони помирають не в мудростi!...
Ану клич, чи є хто, щоб тобi вiдповiв? I до кого з святих ти вдасися? Бо гнiв побиває безглуздо-5, 2

го, а заздрощi смерть завдають нерозумному! Я бачив безумного, як вiн розсiвся, та зараз оселя3

його спорохнявiла... Вiд спасiння далекi сини його, вони без рятунку почавленi будуть у брамi!4

Його жниво голодний поїсть, i з-мiж терну його забере, i спрагненi ось поковтають маєток його!5

Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землi, бо людина народжується на стражда-6, 7

ння, як iскри, щоб угору летiти... А я б удавався до Бога, i на Бога б поклав свою справу, Вiн8, 9

чинить велике та недослiдиме, предивне, якому немає числа, бо Вiн дає дощ на поверхню землi, i10

на поля посилає Вiн воду, щоб поставить низьких на високе, i змiцнити спасiння засмучених. Вiн11, 12

розвiює задуми хитрих, i не виконують плану їх руки, Вiн мудрих лукавством їх ловить, i рада кру-13

тiйська марною стає, вдень знаходять вони темноту, а в полудень мацають, мов уночi!... I Вiн вiд14, 15

меча урятовує бiдного, а з мiцної руки бiдаря, i стається надiя нужденному, i замкнула уста свої16

кривда! Тож блаженна людина, яку Бог картає, i ти не цурайсь Всемогутнього кари: Бо Вiн рану17, 18

завдасть i перев’яже, Вiн ламає й вигоюють руки Його! В шiстьох лихах спасає тебе, а в сiмох не19

дiткне тебе зло: Викупляє тебе Вiн вiд смерти за голоду, а в бою з рук меча. Як бич язика запанує,20, 21

сховаєшся ти, i не будеш боятись руїни, як прийде вона. З насилля та з голоду будеш смiятись, а22
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земної звiрини не бiйся. Бо з камiнням на полi є в тебе умова, i звiр польовий примирився з тобою. 23

I довiдаєшся, що намет твiй спокiйний, i переглянеш домiвку свою, i не знайдеш у нiй недостатку. 24

I довiдаєшся, що численне насiння твоє, а нащадки твої як трава на землi! I в дозрiлому вiцi до 25, 26

гробу ти зiйдеш, як збiжжя доспiле ввiходить до клунi за часу свого! Отож, дослiдили ми це й воно 27

так, послухай цього, й зрозумiй собi все!
А Йов вiдповiв та й сказав: Коли б смуток мiй вiрно був зважений, а з ним разом нещастя 6, 2

моє пiдняли на вазi, то тепер воно тяжче було б вiд морського пiску, тому нерозважне слова мої 3

кажуть!... Бо в менi Всемогутнього стрiли, i їхня отрута п’є духа мого, страхи Божi шикуються в 4

бiй проти мене... Чи дикий осел над травою реве? Хiба реве вiл, коли ясла повнi? Чи без соли 5, 6

їдять несмачне, чи є смак у бiлковi яйця? Чого не хотiла торкнутись душа моя, все те стало менi 7

за поживу в хворобi... О, коли б же збулося прохання моє, а моє сподiвання дав Бог! О, коли 8, 9

б зволив Бог розчавити мене, простягнув Свою руку й мене поламав, то була б ще потiха менi, 10

i скакав би я в немилосердному болi, бо я не зрiкався слiв Святого!... Яка сила моя, що надiю 11

я матиму? I який мiй кiнець, щоб продовжити життя моє це? Чи сила камiнна то сила моя? Чи 12

тiло моє мiдяне? Чи не помiч для мене в менi, чи спасiння вiд мене вiдсунене? Для того, хто гине, 13, 14

товариш то ласка, хоча б опустив того страх Всемогутнього... Брати мої зраджують, мов той потiк, 15

мов рiчище потокiв, минають вони, темнiшi вiд льоду вони, в них ховається снiг. Коли сонце їх 16, 17

грiє, вони висихають, у теплi гинуть з мiсця свого. Каравани дорогу свою вiдхиляють, уходять 18

в пустиню й щезають. Каравани з Теми поглядають, походи з Шеви покладають надiї на них. I 19, 20

засоромилися, що вони сподiвались; до нього прийшли та й збентежились. Так i ви тепер стали 21

нiщо, побачили страх i злякались! Чи я говорив коли: Дайте менi, а з маєтку свого дайте пiдкуп 22

за мене, i врятуйте мене з руки ворога, i з рук гнобителевих мене викупiть? Навчiть ви мене i я 23, 24

буду мовчати, а в чiм я невмисне згрiшив розтлумачте менi... Якi гострi слова справедливi, та що 25

то доводить догана вiд вас? Чи ви думаєте докоряти словами? Бо на вiтер слова одчайдушного, i 26, 27

на сироту нападаєте ви, i копаєте яму для друга свого!... Та звольте поглянути на мене тепер, а я 28

не скажу перед вами неправди. Вернiться ж, хай кривди не буде, i вернiться, ще в тiм моя правда! 29

Хiба в мене на язицi є неправда? чи ж не маю смаку, щоб розпiзнати нещастя? 30

Хiба чоловiк на землi не на службi вiйськовiй? I його днi як днi наймита!... Як раб, спрагнений 7, 2

тiнi, i як наймит чекає заплати за працю свою, так мiсяцi марности дано в спадок менi, та ночi 3

терпiння менi вiдлiчили... Коли я кладусь, то кажу: Коли встану? I тягнеться вечiр, i перевертання 4

iз боку на бiк їм до ранку... Зодяглось моє тiло червою та струпами в поросi, шкiра моя затвердiла 5

й бридка... А днi мої стали швидчiшi за ткацького човника, i в марнотнiй надiї минають вони... 6

Пам’ятай, що життя моє вiтер, моє око вже бiльш не побачить добра... Не побачить мене око того, 7, 8

хто бачив мене, Твої очi поглянуть на мене та немає мене... Як хмара зникає й проходить, так хто 9

сходить в шеол, не виходить, не вертається вже той до дому свого, та й його не пiзнає вже мiсце 10

його... Тож не стримаю я своїх уст, говоритиму в утиску духа свого, нарiкати я буду в гiркотi своєї 11

душi: Чи я море чи морська потвора, що Ти надо мною сторожу поставив? Коли я кажу: Нехай 12, 13

постiль потiшить мене, хай думки мої ложе моє забере, то Ти снами лякаєш мене, i видiннями 14

страшиш мене... I душа моя прагне задушення, смерти хочуть мої костi. Я обридив життям... Не 15, 16

повiки ж я житиму!... Вiдпусти ж Ти мене, бо марнота оцi мої днi!... Що таке чоловiк, що його Ти 17

пiдносиш, що серце Своє прикладаєш до нього? Ти щоранку за ним назираєш, щохвилi його Ти 18

дослiджуєш... Як довго вiд мене ще Ти не вiдвернешся, не пустиш мене проковтнути хоч слину 19

свою? Я згрiшив... Що ж я маю робити, о Стороже людський? Чому Ти поклав мене цiллю для 20

Себе, i я стався собi тягарем? I чому Ти не простиш мойого грiха, i не вiдкинеш провини моєї? А 21

тепер я до пороху ляжу, i Ти будеш шукати мене, та немає мене...
I заговорив шух’янин Бiлдад та й сказав: Аж доки ти будеш таке теревенити? I доки слова твоїх 8, 2

уст будуть вiтром бурхливим? Чи Бог скривлює суд, i хiба Всемогутнiй викривлює правду? Якщо 3, 4

твої дiти згрiшили Йому, то Вiн їх вiддав в руку їх беззаконня! Якщо ти звертатися будеш до Бога, 5

i будеш благати Всемогутнього, якщо чистий ти та безневинний, то тепер Вiн тобi Свою милiсть 6

пробудить, i наповнить оселю твою справедливiстю, i хоч твiй початок нужденний, але твiй кiнець 7

буде вельми великий! Поспитай в поколiння давнiшого, i мiцно збагни батькiв їхнiх, бо ми ж 8, 9

учорашнi, й нiчого не знаєм, бо тiнь нашi днi на землi, отож вони навчать тебе, тобi скажуть, i з 10

серця свойого слова подадуть: Чи папiрус росте без болота? Чи росте очерет без води? Вiн iще 11, 12
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в доспiваннi своїм, не зривається, але сохне ранiш за всiляку траву: отакi то дороги всiх тих, хто13

забуває про Бога! I згине надiя безбожного, бо його сподiвання як те павутиння, i як дiм павукiв14

його певнiсть... На свiй дiм опирається, та не встоїть, тримається мiцно за нього, й не вдержиться15

вiн... Вiн зеленiє на сонцi, й галузки його випинаються понад садка його, на купi камiння сплелося16, 17

корiння його, воно мiж камiння вросло: Якщо вирвуть його з його мiсця, то зречеться його: тебе я18

не бачило!... Така радiсть дороги його, а з пороху iншi ростуть. Тож невинного Бог не цурається,19, 20

i не буде тримати за руку злочинцiв, аж наповнить уста твої смiхом, а губи твої криком радости...21

Твої ненависники в сором зодягнуться, i намету безбожних не буде!22

А Йов вiдповiв та й сказав: Справдi пiзнав я, що так... Та як оправдатись людинi земнiй перед9, 2

Богом? Якщо вона схоче на прю стати з Ним, Вiн вiдповiдi їй не дасть нi на одне iз тисячi скар-3

жень... Вiн мудрого серця й могутньої сили; хто був проти Нього упертий i цiлим зостався? Вiн4, 5

гори зриває, й не знають вони, що в гнiвi Своїм Вiн їх перевернув. Вiн землю трясе з її мiсця, i6

стовпи її трусяться. Вiн сонцевi скаже, й не сходить воно, i Вiн запечатує зорi. Розтягує небо Вiн7, 8

Сам, i ходить по морських висотах, Вiн Воза створив, Орiона та Волосожара, та зорi пiвденнi.9

Вiн чинить велике та недослiдиме, предивне, якому немає числа!... Ось Вiн надо мною проходить,10, 11

та я не побачу, i Вiн перейде, а я не приглянусь до Нього... Ось Вiн схопить кого, хто заверне12

Його, хто скаже Йому: що Ти робиш? Бог гнiву Свойого не спинить, пiд Ним гнуться Рагавовi13

помiчники, що ж тодi вiдповiм я Йому? Якi я слова пiдберу проти Нього, я, який коли б був спра-14, 15

ведливий, то не вiдповiдав би, я, що благаю свойого Суддю? Коли б я взивав, а Вiн менi вiдповiдь16

дав, не повiрю, що вчув би мiй голос, Вiн, що бурею може розтерти мене та помножити рани мої17

безневинно... Не дає Вiн менi й звести духа мого, бо мене насичає гiркотою. Коли ходить про си-18, 19

лу, то Вiн Всемогутнiй, коли ж ходить про суд, хто посвiдчить менi? Якщо б справедливим я був,20

то осудять мене мої уста, якщо я безневинний, то вчинять мене винуватим... Я невинний, проте21

своєї душi я не знаю, i не радий життям своїм я... Це одне, а тому я кажу: невинного як i лукавого22

Вiн вигубляє... Якщо нагло бич смерть заподiює, Вiн з проби невинних смiється... У руку безбо-23, 24

жного дана земля, та Вiн лиця суддiв її закриває... Як не Вiн, тодi хто? А днi мої стали швидкiшi,25

як той скороход, повтiкали, не бачили доброго, проминули, немов тi човни очеретянi, мов орел,26

що несеться на здобич... Якщо я скажу: Хай забуду своє нарiкання, хай змiню я обличчя своє й27

пiдбадьорюся, то боюся всiх смуткiв своїх, i я знаю, що Ти не очистиш мене... Все одно буду я28, 29

винуватий, то нащо надармо я мучитися буду? Коли б я умився снiговою водою, i почистив би лу-30

гом долонi свої, то й тодi Ти до гробу опустиш мене, i учинить бридким мене одiж моя... Бо Вiн не31, 32

людина, як я, й Йому вiдповiдi я не дам, i не пiдемо разом на суд, помiж нами нема посередника,33

що поклав би на нас на обох свою руку... Нехай забере Вiн вiд мене Свойого бича, Його ж страх34

хай мене не жахає, тодi буду казати, й не буду боятись Його, бо я не такий сам з собою!...35

Життя моє стало бридке для моєї душi... Нехай нарiкання своє я на себе пущу, нехай говорю я10
в гiркотi своєї душi! Скажу Боговi я: Не осуджуй мене! Повiдом же мене, чого став Ти зо мною на2

прю? Чи це добре Тобi, що Ти гнобиш мене, що погорджуєш творивом рук Своїх, а раду безбожних3

освiтлюєш? Хiба маєш Ти очi тiлеснi? Чи Ти бачиш так само, як бачить людина людину? Хiба Твої4, 5

днi як днi людськi, чи лiта Твої як днi мужа, що шукаєш провини моєї й вивiдуєш грiх мiй, хоч6, 7

вiдаєш Ти, що я не беззаконник, та нема, хто б мене врятував вiд Твоєї руки? Твої руки створили8

мене i вчинили мене, потiм Ти обернувся i губиш мене... Пам’ятай, що мов глину мене обробив9

Ти, i в порох мене обертаєш. Чи не ллєш мене, мов молоко, i не згустив Ти мене, мов на сир? Ти10, 11

шкiрою й тiлом мене зодягаєш, i сплiв Ти мене iз костей та iз жил. Життя й милiсть подав Ти менi,12

а опiка Твоя стерегла мого духа. А оце заховав Ти у серцi Своєму, я знаю, що є воно в Тебе: якщо13, 14

я грiшу, Ти мене стережеш, та з провини моєї мене не очищуєш... Якщо я провинюся, то горе менi!15

А якщо я невинний, не смiю пiдняти свою голову, ситий стидом та напоєний горем своїм!... А коли16

пiднесеться вона, то Ти ловиш мене, як той лев, i знову предивно зо мною поводишся: поновлюєш17

свiдкiв Своїх проти мене, помножуєш гнiв Свiй на мене, вiйсько за вiйськом на мене Ти шлеш... I18

нащо з утроби Ти вивiв мене? Я був би помер, i жоднiсiньке око мене не побачило б, як нiбито не19

iснував був би я, перейшов би з утроби до гробу... Отож, днi мої нечисленнi, перестань же, й вiд20

мене вступись, i нехай не турбуюся я бодай трохи, поки я не пiду й не вернуся! до краю темноти та21

смертної тiнi, до темного краю, як морок, до тьмяного краю, в якому порядкiв нема, i де свiтло, як22
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темрява...
I заговорив нааматянин Цофар та й сказав: Чи має зостатись без вiдповiдi безлiч слiв? I хiба 11, 2

язиката людина невинною буде? Чи мужi замовчать твої теревенi, й не буде кому засоромити тебе? 3

Ось говориш ти: Чисте моє мiркування, i я чистий в очах Твоїх, Боже! О, коли б говорити став Бог, 4, 5

i вiдкрив Свої уста до тебе, i представив тобi таємницi премудрости, бо вони як тi чуда роздумува- 6

ння! I знай, вимагає Бог менше вiд тебе, нiж провини твої того вартi! Чи ти Божу глибiнь дослiдиш, 7

чи знаєш ти аж до кiнця Всемогутнього? Вона вища вiд неба, що зможеш зробити? I глибша вона 8

за шеол, як пiзнаєш її? Її мiра довша за землю, i ширша за море вона! Якщо Вiн перейде й замкне 9, 10

щось, i згромадить, то хто заборонить Йому? Бо Вiн знає нiкчемностi людськi та бачить насилля, 11

i Вiн не догляне? Тож людина порожня мудрiшає, хоч народжується, як те дике осля! Якщо ти 12, 13

змiцниш своє серце, i свої руки до Нього простягнеш, якщо є беззаконня в руцi твоїй, то прожени 14

ти його, i кривда в наметах твоїх нехай не пробуває, тож тодi ти пiдiймеш обличчя невинне своє, i 15

будеш мiцний, i не будеш боятись! Бо забудеш страждання, про них будеш згадувати, як про воду, 16

яка пропливла... Вiд пiвдня повстане життя, а темрява буде, як ранок. I будеш ти певний, бо ма- 17, 18

єш надiю, i викопаєш собi яму та й будеш безпечно лежати, i будеш лежати, й нiхто не сполошить, 19

i багато-хто будуть пiдлещуватися до обличчя твого... А очi безбожних минуться, i згине притулок 20

у них, а їхня надiя то стогiн душi!
А Йов вiдповiв та й сказав: Справдi, то ж ви тiльки люди, i мудрiсть iз вами помре!... Таж i 12, 2, 3

я маю розум, як ви, я не нижчий вiд вас! I в кого немає такого, як це? Посмiховищем став я для 4

друга свого, я, що кликав до Бога, i Вiн менi вiдповiдав, посмiховищем став справедливий, невин-
ний... Нещасливцю погорда, на думку спокiйного, приготовлена для спотикання ноги! Спокiйнi 5, 6

намети грабiжникiв, i безпечнiсть у тих, хто Бога гнiвить, у того, хто нiби то Бога провадить рукою
своєю. Але запитай хоч худобу i навчить тебе, i птаство небесне й тобi розповiсть. Або говори 7, 8

до землi й вона вивчить тебе, i розкажуть тобi риби морськi. Хто б iз цього всього не пiзнав, що 9

Господня рука це вчинила? Що в Нього в руцi душа всього живого й дух кожного людського тi- 10

ла? Чи ж не ухо слова розбирає, пiднебiння ж смакує для себе поживу? Мудрiсть у старших, бо 11, 12

довгiсть днiв розум. Мудрiсть та сила у Нього, Його рада та розум. Ось Вiн зруйнує й не буде 13, 14

воно вiдбудоване, замкне чоловiка й не буде вiн випущений. Ось Вiн стримає води i висохнуть, 15

Вiн їх пустить то землю вони перевернуть. В Нього сила та задум, у Нього заблуджений i той, 16

хто призводить до блуду. Вiн уводить у помилку радникiв, i обезумлює суддiв, Вiн розв’язує пу- 17, 18

та царiв i приперiзує пояса на їхнi стегна. Вiн провадить священикiв босо, i потужних повалює, 19

Вiн надiйним уста вiдiймає й забирає вiд старших розумнiсть. На достойникiв ллє Вiн погорду, 20, 21

а пояса можним ослаблює. Вiдкриває Вiн речi глибокi iз темряви, а темне провадить на свiтло. 22

Вiн робить народи потужними й знову їх нищить, Вiн народи поширює, й потiм виводить в неволю. 23

Вiдiймає Вiн розум в народнiх голiв на землi та блукати їх змушує по бездорожнiй пустелi, вони 24, 25

ходять навпомацки в темрявi темнiй, i Вiн упроваджує їх в блуканину, мов п’яного!
Ось усе оце бачило око моє, чуло ухо моє, та й усе зауважило... Як знаєте ви знаю й я, я не 13, 2

нижчий вiд вас, i я говоритиму до Всемогутнього, i переконувати хочу Бога! Та неправду куєте 3, 4

тут ви, лiкарi непутящi ви всi! О, коли б ви насправдi мовчали, то вам це за мудрiсть було б!... 5

Послухайте но переконань моїх: i вислухайте заперечення уст моїх. Чи будете ви говорити не- 6, 7

правду про Бога, чи будете ви говорити оману про Нього? Чи будете ви уважати на Нього? Чи за 8

Бога на прю постаєте? Чи добре, що вас Вiн дослiдить? Чи як з людини смiються, так будете ви 9

насмiхатися з Нього? Насправдi Вiн вас покарає, якщо будете ви потурати таємно особi! Чи ж 10, 11

велич Його не настрашує вас, i не нападає на вас Його страх? Вашi нагадування це прислiв’я iз 12

попелу, вашi башти це глинянi башти! Мовчiть передо мною, а я говоритиму, i нехай щобудь при- 13

йде на мене! Нащо дертиму я своє тiло зубами своїми, а душу свою покладу в свою руку? Ось 14, 15

Вiн мене вб’є, i я надiї не матиму, але перед обличчям Його про дороги свої сперечатися буду! I 16

це менi буде спасiнням, бо перед обличчя Його не пiдiйде безбожний. Направду послухайте слова 17

мого, а моє це освiдчення в ваших ушах нехай буде. Ось я суд спорядив, бо я справедливий, те 18

знаю! Хто той, що буде зо мною провадити прю? Бо тепер я замовк би й помер би... Тiльки двох 19, 20

цих речей не роби Ти зо мною, тодi вiд обличчя Твого я не буду ховатись: вiддали Свою руку вiд 21

мене, а Твiй страх хай мене не жахає!... Тодi клич, а я вiдповiдатиму, або я говоритиму, Ти ж менi 22
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вiдповiдь дай! Скiльки в мене провин та грiхiв? Покажи Ти менi мiй переступ та грiх мiй! Чому23, 24

Ти ховаєш обличчя Своє i вважаєш мене Собi ворогом? Чи Ти будеш страхати завiяний вiтром25

листок? Чи Ти соломину суху будеш гнати? Бо Ти пишеш на мене гiркоти й провини мого молоде-26

чого вiку даєш на спадок менi, i в кайдани заковуєш ноги мої, i всi дороги мої стережеш, назирцi27

ходиш за мною, i вiн розпадається, мов та трухлявина, немов та одежа, що мiль її з’їла!...28

Людина, що вiд жiнки народжена, короткоденна та повна печалями: вона виходить, як квiтка14, 2

й зiв’яне, i втiкає, мов тiнь, i не зостається... I на такого Ти очi Свої вiдкриваєш, i водиш на суд3

iз Собою його! Хто чистого вивести може з нечистого? Анi один! Якщо визначенi його днi, число4, 5

його мiсяцiв в Тебе, якщо Ти призначив для нього мету, що її не перейде, вiдвернися вiд нього i6

вiн заспокоїться, i буде вiн тiшитися своїм днем, як той наймит... Бо дерево має надiю: якщо буде7

стяте, то силу отримає знову, i парост його не загине; якщо постарiє в землi його корiнь i в поросi8

вмре його пень, то вiд водного запаху знов зацвiте, i пустить галуззя, немов саджанець! А помре9, 10

чоловiк i зникає, а сконає людина то де ж вона є?... Як вода витiкає iз озера, а рiчка спадає та11

сохне, так i та людина покладеться й не встане, аж до закiнчення неба не збудяться люди та не12

прокинуться зо сну свого... О, якби Ти в шеолi мене заховав, коли б Ти мене приховав, аж поки13

минеться Твiй гнiв, коли б час Ти призначив менi, та й про мене згадав! Як помре чоловiк, то чи14

вiн оживе? Буду мати надiю по всi днi свойого життя, аж поки не прийде замiна для мене! Кликав15

би Ти, то я вiдповiв би Тобi, за чин Своїх рук сумував би, бо кроки мої рахував би тепер, а мойого16

грiха не стерiг би, провина моя була б запечатана в вузлику, i Ти закрив би моє беззаконня... Але17, 18

гора справдi впаде, а скеля зсувається з мiсця свого, камiння стирає вода, її злива сполощує порох19

землi, так надiю того Ти губиш... Ти силою схопиш назавжди його, i вiдходить, Ти мiняєш обличчя20

його й вiдсилаєш його... Чи сини його славнi, того вiн не знає, чи в прикрому станi того вiн не21

вiдає... Болiє вiн тiльки тодi, коли тiло на ньому, коли в ньому душа тодi тужить..22

I вiдповiв теманянин Елiфаз та й сказав: Чи вiдповiдатиме мудра людина знанням вiтряним,15, 2

i схiднiм вiтром наповнить утробу свою? Буде виправдуватися тим словом, що не надається, чи3

тими речами, що пожитку немає вiд них? Ти страх Божий руйнуєш також, i пустошиш молитву4

до Бога, бо навчає провина твоя твої уста, i ти вибираєш собi язика хитрунiв. Оскаржають тебе5, 6

твої уста, не я, й твої губи свiдкують на тебе: Чи ти народився людиною першою, чи ранiше, нiж7

згiр’я, ти створений? Чи ти слухав у Божiй таємнiй нарадi, та мудрiсть для себе забрав? Що ти8, 9

знаєш, чого б ми не знали? Що ти зрозумiв, i не з нами воно? Помiж нами i сивий, отой i ста-10

рий, старший днями вiд батька твого. Чи мало для тебе потiшення Божi та слово, яке Вiн сховав11

у тобi? Чого то пiдносить тебе твоє серце, й якi то знаки твої очi дають, що на Бога звертаєш ти12, 13

духа свого, i з своїх уст випускаєш подiбнi слова? Що таке чоловiк, щоб оправданим бути, i щоб14

був справедливим вiд жiнки народжений? Таж Вiн навiть святим Своїм не довiряє, i не оправданi15

в очах Його небеса, що ж тодi чоловiк той бридкий та зiпсутий, що п’є кривду, як воду? Я тобi16, 17

розповiм, ти послухай мене, а що бачив, то те розкажу, про що мудрi донесли та вiд батькiв своїх18

не затаїли того, їм самим була дана земля, i не приходив чужий помiж них. Безбожний тремтить19, 20

по всi днi, а насильниковi мало рокiв заховано. Вереск жахiв у нього в ушах, серед миру прихо-21

дить на нього грабiжник. Вiн не вiрить, що вернеться вiд темноти, й вiн вичiкується для меча. Вiн22, 23

мандрує за хлiбом, та де вiн? Знає вiн, що для нього встановлений день темноти... Страшать йо-24

го утиск та гноблення, хапають його, немов цар, що готовий до бою, бо руку свою простягав вiн25

на Бога, i повставав на Всемогутнього, проти Нього твердою вiн шиєю бiгав, товстими хребтами26

щитiв своїх. Бо закрив вiн обличчя своє своїм салом, i боки обклав своїм жиром, i сидiв у мiстах27, 28

поруйнованих, у домах тих, що в них не сидять, що на купи камiння призначенi. Вiн не буде бага-29

тий, i не встоїться сила його, i по землi не поширяться їхнi маєтки. Не вступиться з темности вiн,30

полум’я висушить парост його, й духом уст Його буде вiн схоплений. Хай не вiрить в марноту за-31

блуканий, бо марнотою буде заплата йому, вона виповниться не за днiв його, а його верховiття не32

буде зелене! Поскидає насиллям, немов виноград, недозрiлiсть свою, поронить вiн квiття своє, як33

оливка, бо збори безбожних спустошенi будуть, а огонь пожере дiм хабарника: вiн злом вагiтнiє,34, 35

й породить марноту, й оману готує утроба його...
А Йов вiдповiв та й сказав: Чув я такого багато, даремнi розрадники всi ви! Чи настане кiнець16, 2, 3

вiтряним цим словам? Або що змiцнило тебе, що так вiдповiдаєш? I я говорив би, як ви, якби ви4

на мiсцi моєму були, я додав би словами на вас, i головою своєю кивав би на вас, устами своїми5
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змiцняв би я вас, i не стримав би рух своїх губ на розраду! Якщо я говоритиму, бiль мiй не стри- 6

мається, а якщо перестану, що вiдiйде вiд мене? Та тепер ось Вiн змучив мене: Всю громаду мою 7

Ти спустошив, i поморщив мене, i це стало за свiдчення, i змарнiлiсть моя проти мене повстала, i 8

очевидьки менi докоряє! Його гнiв мене шарпає та ненавидить мене, скрегоче на мене зубами сво- 9

їми, мiй ворог вигострює очi свої проти мене... Вони пащi свої роззявляють на мене, б’ють ганебно 10

по щоках мене, збираються разом на мене: Бог злочинцевi видав мене, i кинув у руки безбожних 11

мене... Спокiйний я був, та тремтячим мене Вiн зробив... I за шию вхопив Вiн мене й розторощив 12

мене, та й поставив мене Собi цiллю: Його стрiльцi мене оточили, розриває нирки мої Вiн не жа- 13

лiвши, мою жовч виливає на землю... Вiн робить пролiм на проломi в менi, Вiн на мене бiжить, 14

як силач... Верету пошив я на шкiру свою та пiд порох знизив свою голову... Зашарiлось облич- 15, 16

чя моє вiд плачу, й на повiках моїх залягла смертна тiнь, хоч насильства немає в долонях моїх, i 17

чиста молитва моя! Не прикрий, земле, крови моєї, i хай мiсця не буде для зойку мого, бо тепер 18, 19

ось на небi мiй Свiдок, Самовидець мiй на висотi... Глузливцi мої, мої друзi, моє око до Бога сльо- 20

зить, i нехай Вiн дозволить людинi змагання iз Богом, як мiж сином людським i ближнiм його, бо 21, 22

почисленi роки минуть, i пiду я дорогою, та й не вернусь...
Мiй дух заламавсь, мої днi погасають, зостались менi самi гроби!... Дiйсно, насмiшки зо мною, 17, 2

й моє око в розгiрченнi їхнiм ночує... Поклади, дай заставу за мене Ти Сам, хто ж то той, що умову 3

зо мною заб’є по руках? Бо вiд розумiння закрив Ти їх серце тому не звеличуєш їх. Вiн призначує 4, 5

ближнiх на подiл, а очi синiв його темнiють, Вiн поставив мене за прислiв’я в народiв, i став я та- 6

ким, на якого плюють... З безталання потемнiло око моє, а всi члени мої як та тiнь... Праведники 7, 8

остовпiють на це, i невинний встає на безбожного. I праведний буде держатись дороги своєї, а хто 9

чисторукий побiльшиться в силi. Але всi ви повернетеся, i приходьте, та я не знаходжу мiж вами 10

розумного... Мої днi проминули, порвалися думи мої, мого серця маєток, вони менi нiч обертають 11, 12

на день, наближують свiтло при темрявi! Якщо сподiваюсь, то тiльки шеолу, як дому свого, в тем- 13

нотi постелю своє ложе... До гробу я кличу: О батьку ти мiй! До черви: Моя мамо та сестро моя!... 14

Де ж тодi та надiя моя? А надiя моя, хто побачить її? До шеолових засувiв зiйде вона, коли зiйдемо 15, 16

разом до пороху...
I заговорив шух’янин Бiлдад та й сказав: Як довго ви будете пастками класти слова? Розмiр- 18, 2

куйте, а потiм собi поговоримо! Чому порахованi ми, як худоба? Чому в ваших очах ми безумнi? 3

О ти, що розшарпуєш душу свою в своїм гнiвi, чи для тебе земля опустiє, а скеля осунеться з мi- 4

сця свого? Таж свiтильник безбожних погасне, i не буде свiтитися iскра огню його: його свiтло 5, 6

стемнiє в наметi, i згасне на ньому свiтильник його, стануть тiснi кроки сили його, i вдарить його 7

власна рада!... Бо вiн кинений в пастку ногами своїми, i на гратi вiн буде ходити: пастка схопить 8, 9

за стопу його, змiцниться сiтка на ньому, на нього захований шнур на землi, а пастка на нього 10

на стежцi... Страхiття жахають його звiдусiль, i женуться за ним по слiдах. Його сила голодною 11, 12

буде, а нещастя при боцi його приготовлене. Його шкiра поїджена буде хворобою, поїсть члени 13

його первороджений смерти. Вiдiрвана буде безпека його вiд намету його, а Ти до царя жахiв йо- 14

го приведеш... Вiн перебуває в наметi своєму, який не його, на мешкання його буде кинена сiрка. 15

Здолу посохнуть корiння його, а згори його вiття зiв’яне. Його пам’ять загине з землi, а на вулицi 16, 17

ймення не буде йому. Заженуть його з свiтла до темряви, i ввесь свiт проганяє його. У нього не- 18, 19

має в народi нащадка, нi внука, i немає останку в мiсцях його мешкання. На згадку про день його 20

остовпiвали останнi, за волосся ж хапались давнiшi... Ось такi то мешкання неправедного, i це 21

мiсце того, хто Бога не знає!
А Йов вiдповiв та й сказав: Аж доки смутити ви будете душу мою, та душити словами мене? 19, 2

Десять раз це мене ви соромите, гнобити мене не стидаєтесь!... Якщо справдi зблудив я, то мiй грiх 3, 4

при менi позостане. Чи ви величаєтесь справдi над мною, i виказуєте мою ганьбу на мене? Знайте 5, 6

тодi, що Бог скривдив мене, i тенета Свої розточив надо мною! Ось гвалт! я кричу, та не вiдповiдає 7

нiхто, голошу, та немає суду!... Вiн дорогу мою оточив i я не перейду, Вiн поклав на стежки мої 8

темряву! Вiн стягнув з мене славу мою i вiнця зняв менi з голови! Звiдусiль Вiн ламає мене, i я йду, 9, 10

надiю мою, як те дерево, вивернув Вiн... I на мене Свiй гнiв запалив, i зарахував Вiн мене до Своїх 11

ворогiв: полки Його разом приходять, i торують на мене дорогу свою, i таборують навколо намету 12

мого... Вiддалив Вiн вiд мене братiв моїх, а знайомi мої почужiли для мене, мої ближнi вiдстали, 13, 14
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i забули про мене знайомi мої... Мешканцi дому мого, i служницi мої за чужого вважають мене,15

чужаком я став в їхнiх очах... Я кличу свойого раба i вiн вiдповiдi не дає, хоч своїми устами благаю16

його... Мiй дух став бридкий для моєї дружини, а мiй запах синам моєї утроби... Навiть дiти малi17, 18

зневажають мене, коли я встаю, то глузують iз мене... Мої всi повiрники бридяться мною, а кого я19

кохав обернулись на мене... До шкiри моєї й до тiла мого прилiпилися костi мої, ще бiля зубiв лиш20

зосталася шкiра моя... Змилуйтеся надо мною, о, змилуйтеся надо мною ви, ближнi мої, бо Божа21

рука доторкнулась мене!... Чого ви мене переслiдуєте, немов Бог, i не насичуєтесь моїм тiлом? О,22, 23

коли б записати слова мої, о, коли б були в книжцi вони позазначуванi, коли б рильцем залiзним24

та оливом в скелi навiки вони були витесанi! Та я знаю, що мiй Викупитель живий, i останнього25

дня Вiн пiдiйме iз пороху цю шкiру мою, яка розпадається, i з тiла свойого я Бога побачу, сам я26, 27

побачу Його, й мої очi побачать, а не очi чужi... Тануть нирки мої в моїм нутрi!... Коли скажете ви:28

Нащо будемо гнати його, коли корень справи знаходиться в ньому! то побiйтесь меча собi ви, бо29

гнiв за провину то меч, щоб ви знали, що є ще Суддя!...
I вiдповiв нааматянин Цофар та й сказав: Тому то думки мої вiдповiдати мене навертають, i то-20, 2

му то в менi цей мiй поспiх! Соромливу нагану собi я почув, та дух з мого розуму вiдповiдає менi.3

Чи знаєш ти те, що вiд вiчности, вiдколи людина на землi була поставлена, то спiв несправедливих4, 5

короткий, а радiсть безбожного тiльки на хвилю? Якщо пiднесеться величнiсть його аж до неба, а6

його голова аж до хмари досягне, проте вiн загине навiки, немов його гнiй, хто бачив його, запи-7

тає: де вiн? Немов сон улетить i не знайдуть його, мов видiння нiчне, вiн сполошений буде: його8, 9

бачило око, та бачити бiльше не буде, i вже не побачить його його мiсце... Сини його запобiгати-10

муть ласки в нужденних, а руки його позвертають маєток його... Повнi костi його молодечости, та11

до пороху з ним вона ляже! Якщо в устах його зло солодке, його вiн таїть пiд своїм язиком, над12, 13

ним милосердиться та не пускає його, i тримає його в своїх устах, то цей хлiб в його нутрощах змi-14

ниться, стане вiн жовчю змiїною в нутрi його!... Вiн маєток чужого ковтав, але його виблює: Бог15

виганяє його iз утроби його... Отруту змiїну вiн ссатиме, гадючий язик його вб’є! Вiн рiчкових16, 17

джерел не побачить, струмкiв меду та молока. Позвертає вiн працю чужу, i її не ковтне, як i має-18

ток, набутий з вимiни своєї, жувати не буде... Бо вiн переслiдував, кидав убогих, вiн дiм грабував,19

хоч не ставив його! Бо спокою не знав вiн у нутрi своїм, i свого наймилiшого не збереже. Немає20, 21

останку з обжирства його, тому нетривале добро його все: за повнi достатку його буде тiсно йому,22

рука кожного скривдженого прийде на нього! Хай наповнена буде утроба його, та пошле Вiн на23

нього жар гнiву Свого, i буде дощити на нього недугами його... Вiн буде втiкати вiд зброї залiзної,24

та прониже його мiдний лук... Вiн стане меча витягати, i вийде вiн iз тiла, та держак його вийде iз25

жовчi його, i перестрах на нього впаде! При скарбах його всi нещастя захованi, його буде жерти26

огонь не роздмухуваний, позостале в наметi його буде знищене... Небо вiдкриє його беззаконня, а27

земля проти нього повстане, урожай його дому втече, розпливеться в день гнiву Його... Оце доля28, 29

вiд Бога людинi безбожнiй, i спадщина, обiцяна Богом для неї!
А Йов вiдповiв та й сказав: Уважно послухайте слово моє, i нехай буде менi це розрадою ва-21, 2

шою! Перетерпiть менi, а я промовлятиму, по промовi ж моїй насмiхатися будеш. Хiба до людини3, 4

моє нарiкання? Чи не мав би чого стати нетерпеливим мiй дух? Обернiться до мене й жахнiться,5

та руку на уста свої покладiть... I якщо я згадаю про це, то жахаюсь, i морозом проймається тi-6

ло моє... Чого несправедливi живуть, доживають до вiку, й багатством змiцняються? Насiння їх7, 8

мiцно стоїть перед ними, при них, а їхнi нащадки на їхнiх очах... Доми їхнi то спокiй вiд страху, i9

над ними нема бича Божого. Спинається бик його, i не даремно, зачинає корова його, й не скидає.10

Вони випускають своїх молодят, як отару, а їх дiти вибрикують. Вони голос здiймають при бубнi11, 12

та цитрi, i веселяться при звуку сопiлки. Провадять в добрi свої днi, i сходять в спокої в шеол. А13, 14

до Бога говорять вони: Уступися вiд нас, ми ж дорiг Твоїх знати не хочем! Що таке Всемогутнiй,15

що будем служити Йому? I що скористаєм, як будем благати Його? Та не в їхнiй руцi добро їхнє,16

далека вiд мене порада безбожних... Як часто свiтильник безбожним згасає, i приходить на них їх17

нещастя? Вiн придiлює в гнiвi Своїм на них пастки! Вони будуть, немов та солома на вiтрi, i немов18

та полова, що буря схопила її! Бог ховає синам його кривду Свою та нехай надолужить самому19

йому, i вiн знатиме! Нехай його очi побачать нещастя його, й бодай сам вiн пив гнiв Всемогутньо-20

го! Яке бо старання його про родину по ньому, як для нього число його мiсяцiв вже перелiчене?21
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Чи буде хто Бога навчати знання, Його, що й небесних судитиме? Оцей в повнiй силi своїй поми- 22, 23

рає, увесь вiн спокiйний та мирний, дiжки його повнi були молока, а мiзок костей його свiжий. А 24, 25

цей помирає з душею огiрченою, i доброго не споживав вiн, та порохом будуть лежати обоє вони, 26

i черва їх покриє... Тож я знаю думки вашi й задуми, що хочете кривдити ними мене. Бож пита- 27, 28

єте ви: Де князiв дiм, i де намет пробування безбожних? Тож спитайтеся тих, що дорогою йдуть, 29

а їхнiх ознак не затаюйте: що буває врятований злий в день загибелi, на день гнiву вiдводиться в 30

захист! Хто йому розповiсть у лице про дорогу його? А коли наробив, хто йому надолужить? I на 31, 32

кладовище буде проваджений вiн, i про могилу подбають... Скиби долини солодкi йому, i тягнеться 33

кожна людина за ним, а тим, хто попереду нього, немає числа... I як ви мене потiшаєте марнiстю, 34

коли з ваших вiдповiдей зостається сама тiльки фальш?...
I заговорив теманянин Елiфаз та й сказав: Чи для Бога людина корисна? Бо мудрий корисний 22, 2

самому собi! Хiба Всемогутнiй бажає, щоб ти нiби праведним був? I що за користь Йому, як дороги 3

свої ти вважаєш невинними сам? Чи Вiн буде карати, тебе боячись, i чи пiде з тобою на суд? 4

Хiба твоє зло не велике? Таж твоїм беззаконням немає кiнця! Таж з братiв своїх брав ти заставу 5, 6

даремно, а з нагого одежу стягав! Не поїв ти водою знеможеного, i вiд голодного стримував хлiб... 7

А сильна людина то їй оцей край, i почесний у ньому сидiтиме. Ти напорожньо вдiв вiдсилав, i 8, 9

сирiтськi рамена гнобились, тому пастки тебе оточили, i жахає тебе наглий страх, твоє свiтло 10, 11

стемнiло, нiчого не бачиш, i велика вода закриває тебе... Чи ж Бог не високий, як небо? Та на зорi 12

угору поглянь, якi стали високi вони! А ти кажеш: Що вiдає Бог? Чи судитиме Вiн через млу? 13

Хмари завiса Йому, й Вiн не бачить, i ходить по крузi небесному. Чи ти будеш триматись дороги 14, 15

вiдвiчної, що нею ступали безбожнi, що невчасно були вони згубленi, що рiчка розлита, пiдвалина 16

їх, що до Бога казали вони: Вiдступися вiд нас! та: Що зробить для нас Всемогутнiй? А Вiн доми 17, 18

їхнi наповнив добром!... Але вiддалилась вiд мене порада безбожних! Справедливi це бачать та 19

тiшаться, i насмiхається з нього невинний: Справдi вигублений наш противник, а останок їх вижер 20

огонь! Заприязнися iз Ним, та й май спокiй, цим прийде на тебе добро. Закона вiзьми з Його 21, 22

уст, а слова Його в серце своє поклади. Якщо вернешся до Всемогутнього, будеш збудований, i 23

вiддалиш беззаконня з наметiв своїх. I викинь до пороху золото, i мов камiнь з потоку офiрське 24

те золото, i буде тобi Всемогутнiй за золото та за срiбло блискуче тобi! Бо тодi Всемогутнього 25, 26

ти покохаєш i до Бога пiдiймеш обличчя своє, будеш благати Його й Вiн почує тебе, i ти обiтницi 27

свої надолужиш. А що постановиш, то виповниться те тобi, й на дорогах твоїх буде сяяти свiтло. 28

Бо знижує Вiн спину пишного, хто ж смиренний, тому помагає. Рятує Вiн i небезвинного, i той 29, 30

чистотою твоїх рук урятований буде.
А Йов вiдповiв та й сказав: Моя мова й сьогоднi гiрка, тяжче страждання моє за стогнання 23, 2

мої... О, якби то я знав, де Його я знайду, то прийшов би до мiсця Його пробування! Я б перед 3, 4

обличчям Його свою справу поклав, а уста свої я наповнив би доводами, розiзнав би слова, що 5

менi вiдповiсть, i я зрозумiв би, що скаже менi. Чи зо мною на прю Вiн з великою силою стане? 6

О нi, тiльки б увагу звернув Вiн на мене! Справедливий судився б там з Ним, я ж назавжди б 7

звiльнивсь вiд свойого Суддi. Та пiду я на схiд i немає Його, а на захiд удамся Його не побачу, 8

на пiвночi шукаю Його й не вхоплю, збочу на пiвдень i не добачаю... А Вiн знає дорогу, яка при 9, 10

менi, хай би випробував Вiн мене, мов те золото, вийду! Трималась нога моя коло стопи Його, 11

дороги Його я держався й не збочив. Я не вiдступався вiд заповiдей Його губ, над уставу свою я 12

ховав слова уст Його. Але Вiн при одному, й хто заверне Його? Як чого зажадає душа Його, те 13

Вiн учинить: бо Вiн виконає, що про мене призначив, i в Нього багато такого, як це! Тому перед 14, 15

обличчям Його я тремчу, розважаю й жахаюсь Його... А Бог пом’якшив моє серце, i Всемогутнiй 16

мене настрашив, бо не знищений я вiд темноти, анi вiд обличчя свого, що темнiсть закрила його! 17

Для чого часи не захованi вiд Всемогутнього? Тi ж, що знають Його, Його днiв не побачать! 24
Пересовують межi безбожнi, стадо грабують вони та пасуть, займають осла в сиротини, беруть у 2, 3

заставу вола вiд удовиць, вони бiдних з дороги спихають, разом мусять ховатися збiдженi краю... 4

Тож вони, бiдарi, немов дикi осли на пустинi, виходять на працю свою, здобичi шукаючи, степ йому 5

хлiба дає для дiтей... На полi вночi вони жнуть, i збирають собi виноград у безбожного, наго 6, 7

ночують вони, без одежi, i не мають вкриття собi в холодi, мокнуть вiд зливи гiрської, а заслони 8
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не маючи, скелю вони обiймають... Сироту вiдривають вiд перс, i в заставу беруть вiд убогого...9

Ходять наго вони, без вбрання, i голодними носять снопи. Хоч мiж мурами їхнiми роблять оливу,10, 11

топчуть чавила, та прагнуть вони! Стогнуть люди iз мiста, i кричить душа вбиваних, а Бог на це12

зло не звертає уваги... Вони проти свiтла бунтують, не знають дорiг Його, i на стежках Його не13

сидять. На свiтанку встає душогуб, замордовує бiдного та злидаря, а нiч вiн проводить, як злодiй...14

А перелюбника око чекає смеркання, говорячи: Не побачить мене жодне око! i заслону кладе на15

обличчя... Пiдкопуються пiд доми в темнотi, замикаються вдень, свiтла не знають вони, бо ранок16, 17

для них усiх разом то темрява, i знають вони жахи темряви... Такий легкий вiн на поверхнi води,18

на землi їхня частка проклята, не вернеться вiн на дорогу садiв-виноградiв... Як посуха та спека19

їдять снiжну воду, так шеол поїсть грiшникiв! Забуде його лоно матерi, буде жерти черва його,20

мов солодощi, бiльше не буде вiн згадуваний, i безбожник поламаний буде, мов дерево!... Чинить21

зло для бездiтної вiн, щоб вона не родила, i вдовицi не зробить добра. А мiццю своєю вiн тягне22

могутнiх, коли вiн встає, то нiхто вже не певний свойого життя! Бог дає йому все на безпеку, i на23

те вiн спирається, та очi Його бачать їхнi дороги: пiдiймуться трохи й немає вже їх, бо пониженi...24

Як усе, вони гинуть, i зрiзуються, немов та колоскова головка... Якщо ж нi, то хто зробить мене25

неправдомовцем, а слово моє на марноту оберне?
I заговорив шух’янин Бiлдад та й сказав: Панування та острах у Нього, Який на висотах Своїх25, 2

чинить мир. Чи вiйську Його є число? I над ким Його свiтло не сходить? I як може людина бути3, 4

праведною перед Богом, i як може бути чистим, вiд жiнки народжений? Таж Йому навiть мiсяць5

не свiтить, i в очах Його й зорi не яснi! Що ж тодi людина ота, червяк, чи син людський хробак?...6

А Йов вiдповiв та й сказав: Як безсилому ти допомiг, як рамено пiдпер ти неможному? Що26, 2, 3

ти радив немудрому, й яку раду подав багатьом? Кому ти слова говорив, i чий дух вийшов з тебе?4

Рефаїми тремтять пiд водою й всi її мешканцi. Голий шеол перед Ним, i нема покриття Аваддо-5, 6

ну. Вiн над порожнечею пiвнiч простяг, на нiчому Вiн землю повiсив. Вiн зав’язує воду в Своїх7, 8

облаках, i не розбивається хмара пiд ними. Вiн поставив престола Свого, розтягнув над ним хма-9

ру Свою. На поверхнi води Вiн зазначив межу аж до границi мiж свiтлом та темрявою. Стовпи10, 11

неба тремтять та страшаться вiд гнiву Його. Вiн мiццю Своєю вспокоює море, i Своїм розумом12

нищить Рагава. Своїм Духом Вiн небо прикрасив, рука Його в ньому створила втiкаючого Скор-13

пiона. Таж це все самi кiнцi дороги Його, бо ми тiльки слабке шепотiння чували про Нього, грiм14

потуги ж Його хто його зрозумiє?...
I Йов далi вiв мову свою та й казав: Як живий Бог, вiдкинув Вiн право моє, i душу мою засмутив27, 2

Всемогутнiй, i як довго в менi ще душа моя, i дух Божий у нiздрях моїх, неправди уста мої не3, 4

говоритимуть, а язик мiй не скаже омани! Борони мене, Боже, признати вас за справедливих! Доки5

я не помру, своєї невинности я не вiдкину вiд себе, за свою справедливiсть тримаюся мiцно, й її не6

пущу, моє серце не буде ганьбити нi одного з днiв моїх, нехай буде мiй ворог немов той безбожник,7

а хто повстає проти мене як кривдник! Яка ж бо надiя лукавому, коли вiдiрве, коли вiзьме Бог8

душу його? Чи Бог вислухає його крик, коли прийде на нього нещастя? Чи буде втiшатися вiн9, 10

Всемогутнiм? Буде кликати Бога за кожного часу? Я вас буду навчати про Божую руку, що є у11

Всемогутнього я не сховаю, таж самi ви це бачили всi, то чого ж нiсенiтницi плещете? Така доля12, 13

людини безбожної, це спадщина насильникiв, що отримають вiд Всемогутнього: Як розмножаться14

дiти його то хiба для меча, а нащадки його не наситяться хлiбом! Позосталих по нiм моровиця15

сховає, i вдовицi його не заплачуть... Якщо накопичить вiн срiбла, немов того пороху, i наготує16

одежi, як глини, то вiн наготує, а праведний вдягне, а срiбло невинний подiлить... Вiн будує свiй17, 18

дiм, як та мiль, й як той сторож, що ставить собi куреня, вiн лягає багатим, та бiльше не зробить19

того: свої очi вiдкриє й немає його... Страхiття досягнуть його, мов вода, вночi буря украде його,20

схiднiй вiтер його понесе i минеться, i бурею схопить його з його мiсця... Оце все Вiн кине на нього,21, 22

i не змилосердиться, i вiд руки Його мусить той спiшно втiкати! Своїми долонями сплесне над ним,23

i свисне над ним з свого мiсця...
Отож, має срiбло своє джерело, i є мiсце для золота, де його чистять, залiзо береться iз пороху,28, 2

з каменя мiдь виплавляється. Людина кладе для темноти кiнця, i докраю дослiджує все, i шукає3

камiння у темрявi та в смертнiй тiнi: ламає в копальнi далеко вiд мешканця; забутi ногою людини,4



337 КНИГА ЙОВА 28. 5–30. 21

висять мiсця, вiддаленi вiд чоловiка. Земля хлiб iз неї походить, а пiд нею порито, немов би огнем, 5

мiсце сапфiру камiння її, й порох золота в нiй. Стежка туди не знає її хижий птах, її око орлине 6, 7

не бачило, не ступала по нiй молода звiрина, не ходив нею лев. Чоловiк свою руку по кремiнь 8, 9

витягує, гори вiд кореня перевертає, пробиває у скелях канали, i все дороге бачить око його! Вiн 10, 11

загачує рiки вiд виливу, а захованi речi виводить на свiтло. Та де мудрiсть знаходиться, i де мiсце 12

розуму? Людина не знає цiни їй, i вона у країнi живих не знаходиться. Безодня говорить: Вона 13, 14

не в менi! i море звiщає: Вона не зо мною! Щирого золота дати за неї не можна, i не важиться 15

срiбло цiною за неї. Не важать за неї офiрського золота, нi дорогого онiксу й сапфiру. Золото й 16, 17

скло не рiвняються в вартостi їй, i її не змiняти на посуд iз щирого золота. Коралi й кришталь i 18

не згадуються, а набуток премудрости лiпший за перли! Не рiвняється їй етiопський топаз, i не 19

важиться золото щире за неї. А мудрiсть iзвiдки проходить, i де мiсце розуму? Бо вона вiд очей 20, 21

усього живого захована, i вiд птаства небесного скрита вона. Аваддон той i смерть промовляють: 22

Ушима своїми ми чули про неї лиш чутку! Тiльки Бог розумiє дорогу її, й тiльки Вiн знає мiсце 23

її! Бо Вiн аж на кiнцi землi придивляється, бачить пiд небом усiм. Коли Вiн чинив вагу вiтровi, 24, 25

а воду утворював мiрою, коли Вiн уставу складав для дощу та дороги для блискавки грому, тодi 26, 27

Вiн побачив її та про неї повiв, мiцно поставив її та її дослiдив! I сказав Вiн людинi тодi: Таж страх 28

Господнiй це мудрiсть, а вiдступ вiд злого це розум!
I Йов далi вiв мову свою та й сказав: О, коли б я був той, як за мiсяцiв давнiх, як за днiв 29, 2

тих, коли боронив мене Бог, коли над головою моєю свiтився свiтильник Його, i при свiтлi його 3

я ходив в темнотi, як був я за днiв тих своєї погожої осени, коли Божа милiсть була над наметом 4

моїм, коли Всемогутнiй зо мною ще був, а навколо мене мої дiти, коли мої кроки купалися в маслi, 5, 6

а скеля оливнi струмки бiля мене лила!... Коли я виходив до брами при мiстi, i ставив на площi 7

сидiння своє, як тiльки вбачали мене юнаки то ховались, а старшi вставали й стояли, зверхники 8, 9

стримували свою мову та клали долоню на уста свої, ховався тодi голос володарiв, а їхнiй язик 10

прилiпав їм був до пiднебiння... Бо яке ухо чуло про мене, то звало блаженним мене, i яке око 11

бачило, то свiдкувало за мене, бо я рятував бiдаря, що про помiч кричав, i сироту та безпомiчного. 12

Благословення гинучого на мене приходило, а серце вдовицi чинив я спiваючим! Зодягавсь я у 13, 14

праведнiсть, i вона зодягала мене, немов плащ та завiй було право моє. Очима я був для слiпого, 15

а кривому ногами я був. Бiдарям я був батьком, суперечку ж, якої не знав, я дослiджував. Й я 16, 17

торощив злочинцевi щелепи, i виривав iз зубiв його схоплене. I я говорив: Умру я в своєму гнiздi, i 18

свої днi я помножу, немов той пiсок: для води був вiдкритий мiй корень, а роса зоставалась на вiтцi 19

моїй... Моя слава була при менi все нова, i в руцi моїй лук мiй вiдновлював силу. Мене слухалися 20, 21

й дожидали, i мовчали на раду мою. По словi моїм уже не говорили, i падала мова моя на них 22

краплями. I чекали мене, як дощу, i уста свої вiдкривали, немов на весiннiй той дощик... Коли я, 23, 24

бувало, смiявся до них, то не вiрили, та свiтла обличчя мого не гасили. Вибирав я дорогу для них i 25

сидiв на чолi, i пробував, немов цар той у вiйську, коли тiшить засмучених вiн!
А тепер насмiхаються з мене молодшi вiд мене лiтами, тi, що їхнiх батькiв я бридився б покласти 30

iз псами отари моєї... Та й сила рук їхнiх для чого бувала менi? Повня сил їх минулась! Самотнi 2, 3

були в недостатку та голодi, ссали вони суху землю, зруйновану та опустiлу! рвали вони лободу 4

на кущах, ялiвцеве ж корiння було їхнiм хлiбом... Вони були вигнанi з-помiж людей, кричали на 5

них, немов на злодiїв, так що вони пробували в яругах долин, по ямах пiдземних та скелях, ревiли 6, 7

вони мiж кущами, збирались пiд терням, сини нерозумного й дiти неславного, вони були вигнанi 8

з краю! А тепер я став пiснею їм, i зробився для них поговором... Вони обридили мене, вiддали- 9, 10

лись вiд мене, i вiд мойого обличчя не стримали слини, бо Вiн розв’язав мого пояса й мучить мене, 11

то й вони ось вуздечку iз себе вiдкинули перед обличчям моїм... По правицi встають жовтодзю- 12

бi, ноги менi пiдставляють, i топчуть на мене дороги нещастя свого... Порили вони мою стежку, 13

хочуть мати користь iз мойого життя, немає кому їх затримати, немов через вилiм широкий при- 14

ходять, валяються попiд румовищем... Обернулось страхiття на мене, моя слава пронеслась, як 15

вiтер, i, як хмара, минулося щастя моє... А тепер розливається в мене душа моя, хапають мене 16

днi нещастя! Вночi мої костi вiд мене вiддовбуються, а жили мої не вспокоюються... З великої 17, 18

Божої сили змiнилося тiло моє, i недуга мене оперiзує, мов той хiтон. Вiн укинув мене до болота, 19

i став я подiбний до пороху й попелу. Я кличу до Тебе, та Ти менi вiдповiдi не даєш, я перед То- 20

бою стою, Ти ж на мене лише придивляєшся... Ти змiнився менi на жорстокого, мене Ти женеш 21
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силою Своєї руки... На вiтер пiдняв Ти мене, на нього мене посадив, i робиш, щоб я розтопивсь22

на спустошення! Знаю я: Ти до смерти провадиш мене, i до дому зiбрання, якого призначив для23

всього живого... Хiба не простягає руки потопельник, чи вiн у нещастi своїм не кричить? Чи ж не24, 25

плакав я за бiдарем? Чи за вбогим душа моя не сумувала? Бо чекав я добра, але лихо прийшло,26

сподiвався я свiтла, та темнота прийшла... Киплять мої нутрощi й не замовкають, зустрiли мене27

днi нещастя, ходжу почорнiлий без сонця, на зборi встаю та кричу... Я став братом шакалам, а28, 29

струсятам товаришем, моя шкiра зчорнiла та й лупиться з мене, вiд спекоти спалилися костi мої...30

I стала жалобою арфа моя, а сопiлка моя зойком плачливим...31

Умову я склав був з очима своїми, то як буду дивитись на дiвчину? I зверху яка доля вiд Бога,31, 2

чи спадщина вiд Всемогутнього iз висот? Хiба не загибiль для кривдника, i хiба не нещастя зло-3

чинцям? Хiба ж Вiн не бачить дороги мої, i не лiчить усi мої кроки? Якщо я ходив у марнотi, i4, 5

на оману спiшила нога моя, то нехай на вазi справедливости зважить мене, i невиннiсть мою Бог6

пiзнає! Якщо збочує крок мiй з дороги, i за очима моїми пiшло моє серце, i до рук моїх нечисть7

прилiпла, то нехай сiю я, а їсть iнший, а рослиннiсть моя нехай вирвана буде з корiнням! Якщо8, 9

моє серце зваблялось до жiнки чужої, i причаювався я при дверях мойого товариша, то хай меле10

для iншого жiнка моя, i над нею нехай нахиляються iншi! Бо гидота оце, й це провина пiдсудна,11

бо огонь це, який буде жерти аж до Аваддону, i вирве з корiнням увесь урожай мiй!... Якщо я12, 13

понехтував правом свойого раба чи своєї невiльницi в їх суперечцi зо мною, то що я зроблю, як14

пiдiйметься Бог? А коли Вiн приглянеться, що Йому вiдповiм? Чи ж не Той, Хто мене учинив у15

нутрi, учинив i його, i Один утворив нас в утробi? Чи бажання убогих я стримував, а очi вдовицям16

засмучував? Чи я сам поїдав свiй шматок, i з нього не їв сирота? Таж вiд днiв молодечих моїх ви-17, 18

ростав вiн у мене, як в батька, i вiд утроби матерi моєї я провадив його! Якщо бачив я гинучого без19

одежi, i вбрання не було в сiромахи, чи ж не благословляли мене його стегна, i руном овечок моїх20

вiн не грiвся? Якщо на сироту я порушував руку свою, коли бачив у брамi собi допомогу, хай ра-21, 22

мено моє вiдпаде вiд свойого плеча, а рука моя вiд суглобу свого нехай буде вiдламана! Бо острах23

на мене нещастя вiд Бога, а перед величчям Його я не можу встояти... Чи я золото клав за надiю24

собi, чи до щирого золота я говорив: Ти, безпеко моя? Чи тiшився я, що велике багатство моє, й25

що рука моя стiльки надбала? Коли бачив я сонце, як сяє воно, а мiсяць велично пливе, то коли б26, 27

потаємно повабилось серце моє, i цiлунки рукою я їм посилав, це так само провина пiдсудна була28

б, бо вiдрiкся б я Бога Всевишнього! Чи я тiшивсь упадком свойого ненависника, чи порушувавсь29

я, коли зло спотикало його? Таки нi, не давав я на грiх пiднебiння свого, щоб прокляттям жадати30

душi його. Хiба люди намету мого не казали: Хто покаже такого, хто з м’яса його не наситився?31

Чужинець на вулицi не ночував, я дверi свої вiдчиняв подорожньому. Чи ховав свої прогрiхи я, як32, 33

людина, щоб у своєму нутрi затаїти провину свою? Бо тодi я боявся б великого натовпу, i сором вiд34

родiв жахав би мене, я мовчав би, й з дверей не виходив... О, якби мене вислухав хто! Оце пiдпис35

моєї руки: Нехай Всемогутнiй менi вiдповiсть, а ось звiй, зо скаргою, що його написав мiй про-
тивник... Чи ж я не носив би його на своєму плечi, не обвинувся б ним, як вiнками? Число крокiв36, 37

своїх я представлю йому; мов до князя, наближусь до нього. Якщо проти мене голосить земля моя,38

й її борозни плачуть iз нею, якщо без грошей я їв плоди її, а її власника я стогнати примушував,39

то замiсть пшеницi хай виросте терен, а замiсть ячменю кукiль!... Слова Йова скiнчилися.40

I перестали тi троє мужiв вiдповiдати Йову, бо вiн був справедливий в очах своїх. I запалився32, 2

гнiв Елiгу, сина Барах’їлового, бузянина, з роду Рамового, на Йова запалився гнiв його за те, що
той уважав душу свою справедливiшою за Бога. Також на трьох приятелiв його запалився його3

гнiв за те, що не знайшли вони вiдповiдi, а зробили тiльки Йова винним. А Елiгу вичiкував Йова4

та їх iз словами, бо вони були старшi вiком за нього. I побачив Елiгу, що нема належної вiдповiдi в5

устах тих трьох людей, i запалився його гнiв! I вiдповiв бузянин Елiгу, син Барах’їлiв, та й сказав:6

Молодий я лiтами, ви ж старшi, тому то я стримувався та боявся знання своє висловити вам. Я7

подумав: Хай вiк промовляє, i хай розуму вчить многолiття! Справдi, дух вiн у людинi, та Всемогу-8

тнього подих їх мудрими чинить. Многолiтнi не завжди розумнi, i не все розумiються в правi старi.9

Тому я кажу: Послухай мене, хай знання своє висловлю й я! Тож слiв ваших вичiкував я, настав-10, 11

ляв свої ушi до вашої мудрости, поки справу ви дослiдите. I я приглядався до вас, й ось немає12

мiж вами, хто б Йову довiв, хто б вiдповiдь дав на слова його! Щоб ви не сказали: Ми мудрiсть13
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знайшли: не людина, а Бог переможе його! Не на мене слова вiн скеровував, i я не вiдповiм йому 14

мовою вашою. Полякались вони, вже не вiдповiдають, не мають вже слiв... Я чекав, що не будуть 15, 16

вони говорити, що спинились, не вiдповiдають уже. Вiдповiм також я свою частку, i висловлю й я 17

свою думку. Бо я повний словами, дух мойого нутра докучає менi... Ось утроба моя, мов вино не- 18, 19

вiдкрите, вона трiскається, як новi бурдюки! Нехай я скажу й буде легше менi, нехай уста вiдкрию 20

свої й вiдповiм! На особу не буду уваги звертати, не буду пiдлещуватись до людини, бо не вмiю 21, 22

пiдлещуватись! Коли ж нi, нехай зараз вiзьме мене мiй Творець!
Але слухай но, Йове, промови мої, i вiзьми до ушей всi слова мої. Ось я уста свої вiдкриваю, в 33, 2

моїх устах говорить язик мiй. Простота мого серця слова мої, i висловлять ясно знання мої уста. 3

Дух Божий мене учинив, й оживляє мене Всемогутнього подих. Якщо можеш, то дай менi вiдпо- 4, 5

вiдь, вишикуйсь передо мною, постався! Тож Божий i я, як i ти, з глини витиснений теж i я! Ото 6, 7

страх мiй тебе не настрашить, i не буде тяжкою рука моя на тобi. Отож, говорив до моїх ушей ти, i 8

я чув голос слiв: Чистий я, без грiха, я невинний, i немає провини в менi! Оце Сам Вiн причини на 9, 10

мене знаходить, уважає мене Собi ворогом. У кайдани закув мої ноги, усi стежки мої Вiн стере- 11

же... Ось у цьому ти не справедливий! Вiдповiм я тобi, бо бiльший же Бог за людину! Чого Ти iз 12, 13

Ним сперечаєшся, що про всi Свої справи Вiн вiдповiдi не дає? Бо Бог промовляє i раз, i два рази, 14

та людина не бачить того: у снi, у видiннi нiчному, коли мiцний сон на людей нападає, в дрiмотах 15

на ложi, тодi вiдкриває Вiн ухо людей, i настрашує їх осторогою, щоб вiдвести людину вiд чину її, 16, 17

i Вiн гордiсть вiд мужа ховає, щоб вiд гробу повстримати душу його, а живая його щоб не впала 18

на ратище. I карається хворiстю вiн на постелi своїй, а в костях його сварка мiцна. I жива його 19, 20

бридиться хлiбом, а душа його стравою влюбленою. Гине тiло його, аж не видно його, i вистають 21

його костi, що перше не виднi були. I до гробу душа його зближується, а живая його до померлих 22

iде. Якщо ж Ангол-заступник при нiм, один з тисячi, щоб представити людинi її правоту, то Вiн 23, 24

буде йому милосердний та й скаже: Звiльни ти його, щоб до гробу не йшов вiн, Я викуп знайшов.
Тодi вiдмолодиться тiло його, поверне до днiв його юности. Вiн благатиме Бога, й його Собi Вiн 25, 26

уподобає, i обличчя його буде бачити з окликом радости, i чоловiковi верне його справедливiсть.
Вiн дивитиметься на людей й говоритиме: Я грiшив був i правду кривив, та менi не вiдплачено. 27

Вiн викупив душу мою, щоб до гробу не йшла, i буде бачити свiтло живая моя. Бог робить це все 28, 29

двiчi-тричi з людиною, щоб душу її вiдвернути вiд гробу, щоб вiн був освiтлений свiтлом живих. 30

Уважай, Йове, слухай мене, мовчи, а я промовлятиму! Коли маєш слова, то дай менi вiдповiдь, 31, 32

говори, бо бажаю твого оправдання. Якщо нi ти послухай мене; помовчи, й я навчу тебе мудрости! 33

I говорив Елiгу та й сказав: Слухайте, мудрi, слова цi мої, ви ж, розважнi, почуйте мене! Бо 34, 2, 3

ухо слова випробовує, а пiднебiння їжу куштує. Виберiм право собi, мiж собою пiзнаймо, що до- 4

бре. Бо Йов говорив: Я був справедливий, та вiдкинув Бог право моє. Чи буду неправду казати за 5, 6

право своє? Без вини небезпечна стрiла моя... Чи є такий муж, як цей Йов, що п’є глузування, як 7

воду, i товаришує з злочинцями, i ходить з людьми беззаконними? Бо вiн каже: Нема людинi ко- 8, 9

ристи, коли її Бог уподобає. Тож вислухайте, ви розумнi, мене: Бог далекий вiд несправедливости, 10

i Всемогутнiй вiд кривди! Бо за чином людини Вiн їй надолужить, i згiдно з своєю дорогою знайде 11

людина заплату! Тож поправдi, не чинить Бог несправедливого, i Всемогутнiй не скривлює права. 12

Хто землю довiрив Йому, i хто на Нього вселенну поклав? Коли б Вiн до Себе забрав Своє серце, 13, 14

Свiй дух, i Свiй подих до Себе забрав, всяке тiло погинуло б вмить, а людина повернулася б на 15

порох!... Коли маєш ти розум, послухай же це, почуй голос оцих моїх слiв: Хiба стримувати може 16, 17

ненависник право? I хiба осудити ти зможеш Всеправедного? Хiба можна сказати царевi: Негi- 18

дний, а вельможним: Безбожний? Таж Вiн не звертає уваги на зверхникiв, i не вирiзнює можного 19

перед убогим, бо всi вони чин Його рук, за хвилину вони помирають, опiвночi... Доторкнеться Вiн 20

можних i гинуть вони, сильний усунений буде рукою не людською. Бо очi Його на дорогах людини, 21

i Вiн бачить всi кроки її, немає темноти, немає i темряви, де б злочинцi сховались. Бо людинi Вiн 22, 23

не призначає означений час, щоб ходила до Бога на суд. Вiн сильних ламає без дослiду, i ставить 24

на мiсце їх iнших. Бож знає Вiн їхнi дiла, оберне вночi i почавленi будуть! Як несправедливих ура- 25, 26

зить Вiн їх, на видному мiсцi, за те, що вони вiдступили вiд Нього, i не розумiли дорiг Його всiх, 27

щоб зойк сiромахи спровадити до Нього, бо Вiн чує благання пригнiчених. Коли Вiн заспокоїть, 28, 29

то хто винуватити буде? Коли Вiн закриє лице, хто побачить Його? А це робиться i над народом, i
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над людиною разом, щоб не панував чоловiк нечестивий iз тих, що правлять за пастку народовi.30

Бо Боговi треба отак говорити: Несу я заслужене, злого робити не буду! Чого я не бачу, навчи Ти31, 32

мене; коли кривду зробив я, то бiльше не буду чинити! Чи на думку твою надолужить Вiн це, бо33

вiдкинув ти те? Бо вибереш ти, а не я, а що знаєш, кажи! Менi скажуть розумнi та муж мудрий,34

який мене слухає: Йов говорить немудро, а слова його без розумiння. О, коли б Йов дослiдже-35, 36

ний був аж навiки за вiдповiдi, як злi люди, бо вiн додає до свойого грiха ще провину, мiж нами вiн37

плеще в долонi та множить на Бога промови свої...
I говорив Елiгу та й сказав: Чи це полiчив ти за право, як кажеш: Моя праведнiсть бiльша за35, 2

Божу? Бо ти говорив: Що поможе тобi? Яку користь iз цього я матиму бiльшу, анiж вiд свойого3

грiха? Я тобi вiдповiм, а з тобою i ближнiм твоїм. Подивися на небо й побач, i на хмари споглянь,4, 5

вони вищi за тебе. Як ти будеш грiшити, що зробиш Йому? А стануть численнi провини твої, що ти6

вчиниш Йому? Коли праведним станеш, що даси ти Йому? Або що Вiн вiзьме з твоєї руки? Для7, 8

людини, як ти, беззаконня твоє, i для людського сина твоя справедливiсть!... Вiд безлiчi гноблення9

стогнуть вони, кричать вiд твердого плеча багатьох... Та не скаже нiхто: Де ж той Бог, що мене Вiн10

створив, що вночi дає спiви, що нас над худобу земну Вiн навчає, i над птаство небесне вчиняє11

нас мудрими? Вони там кричать, але через бундючнiсть злочинцiв Вiн вiдповiдi не дає. Тiльки12, 13

марноти не слухає Бог, i Всемогутнiй не бачить її. Що ж тодi, коли кажеш: Не бачив Його! Та є14

суд перед Ним, i чекай ти його! А тепер, коли гнiв Його не покарав, i не дуже пiзнав про глупоту,15

то намарно Йов уста свої вiдкриває та множить слова без знання...16

I далi Елiгу казав: Почекай менi трохи, й тобi покажу, бо ще є про Бога слова. Зачну викладати36, 2, 3

я здалека, i Творцевi своєму вiддам справедливiсть. Бо справдi слова мої не неправдивi, я з тобою4

безвадний в знаннi. Таж Бог сильний, i не вiдкидає нiкого, Вiн мiцний в силi серця. Не лишає5, 6

безбожного Вiн при життi, але право для бiдних дає. Вiд праведного Вiн очей Своїх не вiдвертає,7

але їх садовить з царями на тронi назавжди, i вони пiдвищаються. А як тiльки вони ланцюгами8

пов’язанi, i тримаються в путах бiди, то Вiн їм представляє їх вчинок та їхнi провини, що багато їх9

стало. Вiдкриває Вiн ухо їх для остороги, та велить, щоб вернулися вiд беззаконня. Якщо тiльки10, 11

послухаються, та стануть служити Йому, покiнчать вони свої днi у добрi, а роки свої у приємнощах.
Коли ж не послухаються, то наскочать на ратище, i покiнчать життя без знання. А злосердi кла-12, 13

дуть гнiв на себе, не кричать, коли в’яже Вiн їх. У молодостi помирає душа їх, а їхня живая помiж14

блудниками. Вiн визволяє убогого з горя його, а в переслiдуваннi вiдкриває їм ухо. Також i тебе15, 16

Вiн би вибавив був iз тiсноти на широкiсть, що в нiй нема утиску, а те, що на стiл твiй поклалося б,
повне товщу було б. Та правом безбожного ти переповнений, право ж та суд пiдпирають людину.17

Отож лютiсть нехай не намовить тебе до плескання в долонi, а окуп великий нехай не заверне з18

дороги тебе. Чи в бiдi допоможе твiй зойк та всi змiцнення сили? Не квапся до ночi тiєї, коли19, 20

вирванi будуть народи iз мiсця свого. Стережись, не звертайся до зла, яке замiсть бiди ти обрав.21

Отож, Бог найвищий у силi Своїй, хто навчає, як Вiн? Хто дорогу Його Йому вказувати буде? I хто22, 23

скаже: Ти кривду зробив? Пам’ятай, щоб звеличувати Його вчинок, про якого виспiвують люди,24

що його бачить всяка людина, чоловiк приглядається здалека. Отож, Бог великий та недовiдомий,25, 26

i недослiдиме число Його лiт! Бо стягає Вiн краплi води, i дощем вони падають з хмари Його, що27, 28

хмари спускають його, i спадають дощем на багато людей. Також хто зрозумiє розтягнення хма-29

ри, грiм намету Його? Отож, розтягає Вiн свiтло Своє над Собою i морську глибiнь закриває, бо30, 31

ними Вiн судить народи, багато поживи дає. Вiн тримає в руках Своїх блискавку, i керує її проти32

цiлi. Її гуркiт звiщає про неї, i прихiд її вiдчуває й худоба.33

Отож, i вiд цього тремтить моє серце i зрушилось з мiсця свого. Уважливо слухайте гук Його37, 2

голосу, i грiм, що несеться iз уст Його, його Вiн пускає попiд усiм небом, а свiтло Своє аж на кiнцi3

землi. За Ним грiм ричить левом, гримить гуком своєї величности, i його Вiн не стримує, почується4

голос Його. Бог предивно гримить Своїм голосом, вчиняє великi дiла, яких не розумiємо ми. До5, 6

снiгу говорить Вiн: Падай на землю! а дощевi та зливi: Будьте сильнi! Вiн руку печатає кожнiй7

людинi, щоб пiзнали всi люди про дiло Його. I звiр входить у сховище, i живе в своїх лiгвищах.8

Iз кiмнати пiвденної буря приходить, а з вiтру пiвнiчного холод. Вiд Божого подиху лiд повстає,9, 10

i водна широкiсть тужавiє. Також Вiн обтяжує вiльгiстю тучу, i свiтло своє розпорошує хмара,11
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i вона по околицях ходить та блукає за Його проводом, щоб чинити все те, що накаже Вiн їй на 12

поверхнi вселенної, вiн наводить її чи на кару для краю Свого, чи на милiсть. Бери, Йове, оце до 13, 14

ушей, уставай i розваж Божi чуда! Чи ти знаєш, що Бог накладає на них, i заяснює свiтло iз хмари 15

Своєї? Чи ти знаєш, як носиться хмара в повiтрi, про чуда Того, Який має безвадне знання, ти, що 16, 17

шати твої стають теплi, як стишується земля з полудня? Чи ти розтягав iз Ним хмару, мiцну, немов 18

дзеркало лите? Навчи нас, що скажем Йому? Через темнiсть ми не впорядкуємо слова. Чи Йому 19, 20

оповiсться, що буду казати? Чи змiг хто сказати, що Вiн знищений буде? I тепер ми не бачимо 21

свiтла, щоб свiтило у хмарах, та вiтер перейде i вичистить їх. Iз пiвночi приходить воно, немов 22

золото те, та над Богом величнiсть страшна. Всемогутнiй, Його не знайшли ми, Вiн могутнiй у 23

силi, але Вiн не мучить нiкого судом та великою правдою. Тому нехай люди бояться Його, бо на 24

всiх мудросердих не дивиться Вiн.
Тодi вiдповiв Господь Йову iз бурi й сказав: Хто то такий, що затемнює раду словами без ро- 38, 2

зуму? Пiдпережи но ти стегна свої, як мужчина, а Я буду питати тебе, ти ж Менi поясни! Де ти 3, 4

був, коли землю основував Я? Розкажи, якщо маєш знання! Хто основи її положив, чи ти знаєш? 5

Або хто розтягнув по нiй шнура? У що пiдстави її позапущуванi, або хто поклав камiнь нарiжний 6

її, коли разом спiвали всi зорi пораннi та радiсний окрик здiймали всi Божi сини? I хто море во- 7, 8

ротами загородив, як воно виступало, немов би з утроби виходило, коли хмари поклав Я за одiж 9

йому, а iмлу за його пелюшки, i призначив йому Я границю Свою та поставив засува й ворота, 10

i сказав: Аж досi ти дiйдеш, не далi, i тут ось межа твоїх хвиль гордовитих? Чи за своїх днiв ти 11, 12

наказував ранковi? Чи досвiтнiй зорi показав її мiсце, щоб хапалась за кiнцi землi та посипались 13

з неї безбожнi? Земля змiнюється, мов та глина печатки, i стають, немов одiж, вони! I нехай вiд 14, 15

безбожних їх свiтло вiдiйметься, а високе рамено зламається! Чи ти сходив коли аж до морських 16

джерел, i чи ти переходжувався дном безоднi? Чи для тебе вiдкритi були брами смерти, i чи бачив 17

ти брами смертельної тiнi? Чи широкiсть землi ти оглянув? Розкажи, якщо знаєш це все! Де та 18, 19

дорога, що свiтло на нiй пробуває? А темрява де її мiсце, щоб узяти її до границi її, i щоб знати 20

стежки її дому? Знаєш ти, бо тодi народився ж ти був, i велике число твоїх днiв! Чи доходив ко- 21, 22

ли ти до схованок снiгу, i схованки граду ти бачив, якi Я тримаю на час лихолiття, на день бою й 23

вiйни? Якою дорогою дiлиться вiтер, розпорошується по землi вiтерець? Хто для зливи протоку 24, 25

провiв, а для громовицi дорогу, щоб дощити на землю безлюдну, на пустиню, в якiй чоловiка нема, 26

щоб пустиню та пущу насичувати, i щоб забезпечити вихiд травi? Чи є батько в доща, чи хто краплi 27, 28

роси породив? Iз чиєї утроби лiд вийшов, а iнiй небесний хто його породив? Як камiнь, тужавiють 29, 30

води, а поверхня безоднi ховається. Чи зв’яжеш ти зав’язки Волосожару, чи розв’яжеш вiжки в 31

Орiона? Чи виведеш часу свого Зодiяка, чи Воза з синами його попровадиш? Чи ти знаєш устави 32, 33

небес? Чи ти покладеш на землi їхню владу? Чи пiдiймеш свiй голос до хмар, i багато води тебе 34

вкриє? Чи блискавки ти посилаєш, i пiдуть вони, й тобi скажуть Ось ми? Хто мудрiсть вкладає 35, 36

людинi в нутро? Або хто дає серцевi розум? Хто мудрiстю хмари зрахує, i хто може затримати 37

небеснi посуди, коли порох зливається в зливки, а кавалки злипаються? Чи здобич левицi ти 38, 39

зловиш, i заспокоїш життя левчукiв, як вони по леговищах туляться, на чатах сидять по кущах? 40

Хто готує для крука поживу його, як до Бога кричать його дiти, як без їжi блукають вони? 41

Хiба ти пiзнав час народження скельних козиць? Хiба ти пильнував час мук породу ланi? Чи на 39, 2

мiсяцi лiчиш, що сповнитись мусять, i вiдаєш час їх народження, коли приклякають вони, випу- 3

скають дiтей своїх, i звiльняються вiд болiв породу? Набираються сил їхнi дiти, на полi зростають, 4

вiдходять i бiльше до них не вертаються. Хто пустив осла дикого вiльним, i хто розв’язав ослу ди- 5

кому пута, якому призначив Я степ його домом, а мiсцем його пробування солону пустиню? Вiн 6, 7

смiється iз галасу мiста, не чує вiн крику погонича. Що знаходить по горах, то паша його, i шукає 8

вiн усього зеленого. Чи захоче служити тобi однорiг? Чи при яслах твоїх ночуватиме вiн? Чи ти 9, 10

однорога прив’яжеш до його борозни повороззям? Чи буде вiн боронувати за тобою долини? Чи 11

повiриш йому через те, що має вiн силу велику, i свою працю на нього попустиш? Чи повiриш йо- 12

му, що вiн верне насiння твоє, i збере тобi тiк? Крило струсеве радiсно б’ється, чи ж крило це й 13

пiр’їна лелеки? Бо яйця свої вiн на землю кладе та в поросi їх вигрiває, i забува, що нога може 14, 15

їх розчавити, а звiр польовий може їх розтоптати. Вiн жорстокий вiдносно дiтей своїх, нiби во- 16

ни не його, а що праця його може бути надаремна, того не боїться, бо Бог учинив, щоб забув вiн 17
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про мудрiсть, i не надiлив його розумом. А за часу надходу стрiльцiв ударяє вiн крильми повiтря,18

i смiється з коня та з його верхiвця! Чи ти силу коневi даси, чи шию його ти зодягнеш у гриву?19

Чи ти зробиш, що буде скакати вiн, мов сарана? Величне iржання його страшелезне! Б’є ногою в20, 21

долинi та тiшиться силою, iде вiн насупроти зброї, смiється з страху й не жахається, i не вертає-22

ться з-перед меча, хоч дзвонить над ним сагайдак, вiстря списове та ратище! Вiн iз шаленiстю та23, 24

лютiстю землю ковтає, i не вiрить, що чути гук рогу. При кожному розi кричить вiн: I-га! i виню-25

хує здалека бiй, грiм гетьманiв та крик. Чи яструб лiтає твоєю премудрiстю, на пiвдень простягує26

крила свої? Чи з твойого наказу орел пiдiймається, i мостить кубло своє на висотi? На скелi за-27, 28

мешкує вiн та ночує, на скельнiм вершку та твердинi, iзвiдти визорює їжу, далеко вдивляються очi29

його, а його пташенята п’ють кров. Де ж забитi, там вiн.30

I говорив Господь Йову й сказав: Чи буде ставати на прю з Всемогутнiм огудник? Хто спере-40, 2

чається з Богом, хай на це вiдповiсть! I Йов вiдповiв Господевi й сказав: Оце я знiкчемнiв, що ж3, 4

маю Тобi вiдповiсти? Я кладу свою руку на уста свої... Я раз говорив був, i вже не скажу, а вдру-5

ге i бiльш не додам!... I вiдповiв Господь Йову iз бурi й сказав: Пiдпережи но ти стегна свої, як6, 7

мужчина: Я буду питати тебе, ти ж пояснюй Менi! Чи ти хочеш порушити право Моє, винуватити8

Мене, щоб оправданим бути? Коли маєш рамено, як Бог, i голосом ти загримиш, немов Вiн, то9, 10

окрась Ти себе пишнотою й величнiстю, зодягнися у славу й красу! Розпорош лютiсть гнiву свого,11

i поглянь на все горде й принизь ти його! Поглянь на все горде й його впокори, поспихай нече-12

стивих на їхньому мiсцi, поховай їх у поросi разом, а їхнi обличчя обвий в укриттi. Тодi й Я тебе13, 14

славити буду, як правиця твоя допоможе тобi! А ось бегемот, що його Я створив, як тебе, траву,15

як худоба велика, вiн їсть. Ото сила його в його стегнах, його ж мiцнiсть у м’язах його живота.16

Випростовує вiн, немов кедра, свойого хвоста, жили стегон його посплiтались. Його костi немов17, 18

мiдянi отi рури, костомахи його як тi пруття залiзнi. Голова оце Божих дорiг; i тiльки Творець його19

може зблизити до нього меча... Бо гори приносять поживу йому, i там грається вся звiрина польо-20

ва. Пiд лотосами вiн вилежується, в укриттi очерету й болота. Лотоси тiнню своєю вкривають21, 22

його, тополi поточнi його обгортають. Ось пiдiймається рiчка, та вiн не боїться її, вiн безпечний,23

хоча б сам Йордан йому в пащу впливав! Хто може схопити його в його очах, гаками нiздрю про-24

дiравити?
Чи левiятана потягнеш гачком, i йому язика стягнеш шнуром? Чи очеретину вкладеш йому в41, 2

нiздря, чи терниною щоку йому продiравиш? Чи вiн буде багато благати тебе, чи буде тобi говори-3

ти лагiдне? Чи складе вiн умову з тобою, i ти вiзьмеш його за раба собi вiчного? Чи ним бавитись4, 5

будеш, як птахом, i прив’яжеш його для дiвчаток своїх? Чи ним спiльники торгуватимуть, чи по-6

дiлять його мiж купцiв-хананеїв? Чи шпильками проколиш ти шкiру його, а острогою риб’ячою7

його голову? Поклади ж свою руку на нього, й згадай про вiйну, i бiльше того не чини! Тож надiя8, 9

твоя неправдива, на сам вигляд його упадеш. Нема смiльчака, щоб його вiн збудив, а хто ж перед10

обличчям Моїм зможе стати? Хто вийде навпроти Мене й буде цiлий? Що пiд небом усiм це Моє!11

Не буду мовчати про члени його, про стан його сили й красу його складу. Хто вiдкриє поверхню12, 13

одежi його? Хто пiдiйде коли до двiйних його щелепiв? Дверi обличчя його хто вiдчинить? Навколо14

зубiв його жах! Його спина канали щитiв, поєднання їх крем’яная печать. Одне до одного дохо-15, 16

дить, а вiтер мiж ними не пройде. Одне до одного притвердженi, сполученi, i не вiддiляться. Його17, 18

чхання засвiчує свiтло, а очi його як повiки зорi свiтової! Бухає полум’я з пащi його, вириваються19

iскри огненнi! Iз нiздер його валить дим, немов з того горшка, що кипить та бiжить. Його подих20, 21

розпалює вугiль, i бухає полум’я з пащi його. Сила ночує на шиї його, а страх перед ним утiкає.22

М’ясо нутра його мiцно тримається, воно в ньому тверде, не хитається. Його серце, мов з каменя23, 24

вилите, i тверде, як те долiшнє жорно! Як пiдводиться вiн, перелякуються силачi, та й ховаються25

з жаху. Той меч, що досягне його, не встоїть, анi спис, анi ратище й панцер. За солому залiзо26, 27

вважає, а мiдь за гнилу деревину! Син лука, стрiла, не примусит увтiкати його, камiння iз пращi28

для нього змiняється в сiно. Булаву уважає вiн за соломинку, i смiється iз посвисту ратища. Пiд29, 30

ним гостре череп’я, лягає на гостре, немов у болото. Чинить вiн, що кипить глибочiнь, мов горня,31

i обертає море в окрiп. Стежка свiтить за ним, а безодня здається йому сивиною. Немає подоби32, 33

йому на землi, вiн безстрашним створений, вiн бачить усе, що високе, вiн цар над усiм пишним34

звiр’ям!
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А Йов вiдповiв Господевi й сказав: Я знаю, що можеш Ти все, i не спиняється задум у Тебе! 42, 2

Хто ж то такий, що ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не розумiв... Це чуднiше вiд мене, й 3

не знаю його: Слухай же ти, а Я буду казати, запитаю тебе, ти ж Менi поясни... Тiльки послухом 4, 5

уха я чув був про Тебе, а тепер моє око ось бачить Тебе... Тому я зрiкаюсь говореного, i каюсь 6

у поросi й попелi!... I сталося по тому, як Господь промовив цi слова до Йова, сказав Господь 7

теманянину Елiфазовi: Запалився Мiй гнiв на тебе та на двох твоїх приятелiв, бо ви не говорили
слушного про Мене, як раб Мiй Йов. А тепер вiзьмiть собi сiм бичкiв та сiм баранiв, i йдiть до 8

Мого раба Йова, i принесете цiлопалення за себе, а Мiй раб Йов помолиться за вас, бо тiльки
з ним Я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речi, бо ви не говорили слушного про Мене,
як раб Мiй Йов. I пiшли теманянин Елiфаз, i шух’янин Бiлдад, та нааматянин Цофар, i зробили, 9

як говорив їм Господь. I споглянув Господь на Йова. I Господь привернув Йова до першого стану, 10

коли вiн помолився за своїх приятелiв. I помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє. I поприходили 11

до нього всi брати його, i всi сестри його та всi попереднi знайомi його, i їли з ним хлiб у його домi.
I вони головою хитали над ним, та потiшали його за все зле, що Господь був спровадив на нього. I
дали вони йому кожен по однiй кеситi, i кожен по однiй золотiй обручцi. А Господь поблагословив 12

останок днiв Йова бiльше вiд початку його, i було в нього чотирнадцять тисяч дрiбної худоби, i
шiсть тисяч верблюдiв, тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць. I було в нього семеро синiв 13

та три дочки. I назвав вiн iм’я першiй: Ємiма, i iм’я другiй: Кецiя, а iм’я третiй: Керен-Гаппух. I 14, 15

таких вродливих жiнок, як Йововi дочки, не знайшлося по всiй землi. I дав їм їх батько спадщину
помiж їхнiми братами. А Йов жив по тому сотню й сорок рокiв, i побачив синiв своїх та синiв синiв 16

своїх, чотири поколiннi. I впокоївся Йов старим та насиченим днями. 17



КНИГА ПСАЛМIВ

Б
лажен муж, що за радою несправедливих не ходить, i не стоїть на дорозi грiшних, i не1
сидить на сидiннi злорiкiв, та в Законi Господнiм його насолода, i про Закон Його вдень2

та вночi вiн роздумує! I вiн буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить3

свiй плiд своєдчасно, i що листя не в’яне його, i все, що вiн чинить, щаститься йому! Не4

так тi безбожнi, вони як полова, що вiтер її розвiває! Ось тому то не встоять безбожнi на судi, анi5

грiшники у зборi праведних, дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине!6

Чого то племена бунтують, а народи задумують марне? Земнi царi повстають, i князi нараджу-2, 2

ються разом на Господа та на Його Помазанця: Позриваймо ми їхнi кайдани, i поскидаймо iз себе3

їхнi пута! Але Той, Хто на небесах пробуває посмiється, Владика їх висмiє! Вiн тодi в Своїм гнiвi4, 5

промовить до них, i настрашить їх Вiн у Своїм пересердi: Я ж помазав Свого Царя на Сiон, святу6

гору Свою. Я хочу звiстити постанову: Промовив до Мене Господь: Ти Мiй Син, Я сьогоднi Те-7

бе породив. Жадай Ти вiд Мене, i дам Я народи Тобi, як спадщину Твою, володiння ж Твоє аж8

по кiнцi землi! Ти їх повбиваєш залiзним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський... А тепер9, 10

помудрiйте, царi, навчiться ви, суддi землi: Служiть Господевi зо страхом, i радiйте з тремтiнням!11

Шануйте Сина, щоб Вiн не розгнiвався, i щоб вам не загинути в дорозi, бо гнiв Його незабаром12

запалиться. Блаженнi усi, хто на Нього надiється!
Псалом Давидiв, як вiн утiкав був вiд перед Авесаломом, своїм сином. Господи, як багато моїх3

ворогiв, як багато стають проти мене! Багато-хто кажуть про душу мою: Йому в Бозi спасiння не-2

ма! Села. Але, Господи, щит Ти для мене та слава моя, i мою голову Ти пiдiймаєш! Своїм голосом3, 4

кличу до Господа, i Вiн озветься зо святої Своєї гори. Села. Я лягаю i сплю, i пробуджуюся, бо5

Господь пiдпирає мене, i я не побоюсь десяти тисяч люду, якi проти мене навколо отаборились!6

Устань же, о Господи! Спаси мене, Боже мiй, бо Ти разиш усiх ворогiв моїх в щоку, зуби грiшникам7

крушиш! Спасiння вiд Господа, i над народом Твоїм Твоє благословення! Села.8

Для диригетна хору. На струннiх знаряддях. Псалом Давидiв. Коли кличу, озвися до мене, Боже4
правди моєї, Ти простiр для мене робив у тiснотi... Помилуй мене, i почуй молитву мою! Людськi2

сини, доки слава моя буде ганьбитись? Доки будете марне любити, шукати неправди? Села. i зна-3

йте, що святого для Себе Господь вiддiлив, почує Господь, як я кликати буду до Нього! Гнiвайтеся,4

та не грiшiть; на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях, та й мовчiть! Села. Жертви правди5

приносьте, i надiйтесь на Господа. Багато-хто кажуть: Хто нам покаже добро? Пiдiйми ж на нас,6

Господи, свiтло Свого лиця! Ти даєш бiльшу радiсть у серцi моїм, нiж у них, як помножилося їхнє7

збiжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу, i засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш менi жити8

безпечно!
Для диригетна хору. До флейти. Псалом Давидiв. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зро-5

зумiй. Прислухайсь до голосу зойку мого, о мiй Царю та Боже Ти мiй, як до Тебе молитися буду!2

Ти слухаєш, Господи, ранком мiй голос, ранком молитися буду до Тебе та буду чекати, бо Бог Ти3, 4

не той, що несправедливости хоче, зло не буде в Тобi пробувати! Перед очима Твоїми не втримаю-5

ться гультяї, всiх злочинцiв ненавидиш Ти. Погубиш Ти неправдомовцiв, кровожерну й пiдступну6

людину обридить Господь. А я в ласцi великiй Твоїй до дому Твого ввiйду, до Храму святого Твого7

вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правдi Своїй задля моїх ворогiв, i вирiвняй8

передо мною дорогу Свою, бо в їхнiх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, грiб вiд-9

критий їхнє горло, свiй язик вони роблять гладеньким! Признай їх за винних, о Боже, через свої10

замiри хай упадуть, за їхнi великi злочинства вiдкинь їх вiд Себе, бо вони проти Тебе бунтують! А11

всi, хто надiю на Тебе складають, хай тiшаться, будуть вiчно спiвати вони, i Ти їх охорониш, i бу-
дуть радiти Тобою, хто любить iм’я Твоє! Бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милiстю12

вкриєш його, як щитом!
Для диригетна хору. На струннiх знаряддях. На октаву. Псалом Давидiв. Не карай мене, Госпо-6

ди, в гнiвi Своїм, не завдавай менi кари в Своїм пересердi! Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий,2

уздоров мене, Господи, бо тремтять мої костi, i душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, до-3

ки? Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради ласки Своєї спаси Ти мене! Бож у смертi нема4, 5

пам’ятання про Тебе, у шеолi ж хто буде хвалити Тебе? Змучився я вiд стогнання свого, щоночi6
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постелю свою обмиваю слiзьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє!... Моє око зiв’яло з печа- 7

лi, постарiло через усiх ворогiв моїх... Вiдступiться вiд мене, усi беззаконники, бо почув Господь 8

голос мого плачу! Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме, усi мої вороги 9, 10

посоромленi будуть, i будуть настрашенi дуже: хай вернуться, i будуть вони посоромленi зараз!
Жалiбна пiсня Давидова, яку вiн спiвав Господевi в справi венiямiнiвця Куща. щоб ворог моєї 7, 2

душi не розшарпав, як лев, що костi ламає, й нiхто не рятує! Господи, Боже мiй, коли я таке учинив, 3

коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцевi злом вiдплатив, i без причини ограбував 4

свого противника, ворог нехай переслiдує душу мою, i нехай дожене, i нехай до землi вiн потопче 5

життя моє, i хай мою славу оберне на порох! Села. Устань же, о Господи, в гнiвi Своїм, понеси- 6

ся на лютiсть моїх ворогiв, i до мене скеруй постанову Свою, яку Ти заповiв! i громада народiв 7

оточить Тебе, i над нею вернися на висоту! Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю 8

правотою й за моєю невиннiстю. Нехай злоба безбожних скiнчиться, а Ти змiцни праведного, бо 9

вивiдуєш Ти серця й нирки, о праведний Боже! Щит мiй у Бозi, Який чистих серцем спасає. Бог 10, 11

Суддя справедливий, i щоденно на злого Бог гнiвається, коли хто не навернеться, буде гострити 12

меча Свого Вiн, Свого лука натягне й наставить його, i йому приготовив смертельнi знаряддя, Вiн 13

зробить огнистими стрiли Свої. Ото, беззаконня зачне нечестивий, i завагiтнiє безправ’ям, i по- 14

родить неправду. Вiн рова копав, i його викопав, i впав сам до ями, яку приготовив, обернеться 15, 16

зло його на його голову, i на макiвку зiйде його беззаконня! Я ж Господа буду хвалити за Його 17

правдою, i буду виспiвувати Ймення Всевишнього Господа!
Для диригетна хору. На iнструментi гатiйськiм. Псалом Давидiв. Господи, Владико наш, яке то 8

величне на цiлiй землi Твоє Ймення, Слава Твоя понад небесами! З уст дiтей й немовлят учинив Ти 2

хвалу ради Своїх ворогiв, щоб знищити противника й месника. Коли бачу Твої небеса дiло пальцiв 3

Твоїх, мiсяця й зорi, що Ти встановив, то що є людина, що Ти пам’ятаєш про неї, i син людський, 4

про якого Ти згадуєш? А однак учинив Ти його мало меншим вiд Бога, i славою й величчю Ти 5

коронуєш його! Учинив Ти його володарем творива рук Своїх, все пiд ноги йому вмiстив: худобу 6, 7

дрiбну та бикiв, їх усiх, а також степових звiрiв диких, птаство небесне та риби морськi, i все, що 8

морськими дорогами ходить! Господи, Боже наш, яке то величне на цiлiй землi Твоє Ймення! 9

Для диригетна хору. На спiв: “На смерть сина”. Псалом Давидiв. Хвалитиму Господа усiм сер- 9
цем своїм, розповiм про всi чуда Твої! Я буду радiти, i тiшитись буду Тобою, i буду виспiвувати 2

Ймення Твоє, о Всевишнiй! Як будуть назад вiдступати мої вороги, то спiткнуться i вигинуть перед 3

обличчям Твоїм! Бо суд мiй i справу мою розсудив Ти, Ти на тронi суддевiм сидiв, Судде праве- 4

дний! Докорив Ти народам, безбожного знищив, iм’я їхнє Ти витер на вiчнi вiки! О вороже мiй, 5, 6

руйнування твої закiнчились на вiчнiсть, ти й мiста повалив був, i згинула з ними їхня пам’ять! Та 7

буде Господь пробувати навiки, Вiн для суду поставив престола Свого, i вселенну Вiн буде судити 8

по правдi, справедливiстю буде судити народи. i твердинею буде Господь для пригнiченого, в час 9

недолi притулком. i на Тебе надiятись будуть усi, що iм’я Твоє знають, бо не кинув Ти, Господи, 10

тих, хто шукає Тебе! Спiвайте Господевi, що сидить на Сiонi, мiж народами розповiдайте про чини 11

Його, бо карає Вiн вчинки кривавi, про них пам’ятає, i не забуває Вiн зойку убогих! Помилуй 12, 13

мене, Господи, поглянь на страждання моє вiд моїх ненависникiв, Ти, що мене пiдiймаєш iз брам
смерти, щоб я розповiдав про всю славу Твою, у брамах Сiонської донi я буду радiти спасiнням 14

Твоїм! Народи попадали в яму, яку самi викопали, до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. 15

Господь знаний, Вiн суд учинив, спiткнувсь нечестивий у вчинку своєї руки! Гра на струнах. Села. 16

Попрямують безбожнi в шеол, всi народи, що Бога забули, бож не навiки забудеться бiдний, на- 17, 18

дiя убогих не згине назавжди! Устань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем 19

Твоїм засудженi будуть народи! Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони 20

тiльки люди! Села.
Для чого стоїш Ти, о Господи, здалека, в час недолi ховаєшся? Безбожний в своїм гордуваннi 10, 2

женеться за вбогим, хай схопленi будуть у пiдступах, якi замишляли вони! Бо жаданням своєї душi 3

нечестивий пишається, а ласун проклинає, зневажає вiн Господа. У гордощах каже безбожний, 4

що Вiн не слiдкує, бо Бога нема, оце всi його помисли!... Сильнi дороги його повсякчасно, вiд 5

нього суди Твої високо, тим то вiддмухує вiн ворогiв своїх... Сказав вiн у серцi своєму: Я не захи- 6

таюсь, бо лиха навiки не буде менi... Уста його повнi прокляття й обмани та зради, пiд його язиком 7
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злочинство й переступ. Причаївшись, сидить на подвiр’ях, мордує невинного, його очi слiдкують8

за вбогим... В укриттi вiн чатує, як лев той у заростi, чатує схопити убогого, хапає убогого й тягне9

його в свою сiтку... Припадає, знижається вiн, i попадають убогi в його мiцнi кiгтi... Безбожний10, 11

говорить у серцi своїм: Бог забув, заховав Вiн обличчя Своє, не побачить нiколи. Устань же, о12

Господи Боже, руку Свою пiдiйми, не забудь про убогих! Чому нечестивий ображує Бога i гово-13

рить у серцi своїм, що Ти не слiдкуєш? Але Ти все бачиш, бо спостерiгаєш злочинство та утиск,14

щоб вiддати Своєю рукою! На Тебе слабий опирається, Ти сиротi помiчник. Зламай же рамено15

безбожному, i злого скарай за неправду його, аж бiльше не знайдеш його! Господь Цар на вiчнi16

вiки, iз землi Його згинуть погани! Бажання понижених чуєш Ти, Господи, серця їх змiцняєш, їх17

вислуховує ухо Твоє, щоб дати суд сиротi та пригнiченому, щоб бiльш не страшив чоловiк iз землi!18

Для диригетна хору. Давидiв. Я надiюсь на Господа, як же кажете ви до моєї душi: Вiдлiтай ти11
на гору свою, немов птах? Бо ось, нечестивi натягують лука, мiцно ставлять стрiлу свою на тяти-2

ву, щоб у темрявi до простосердих стрiляти... Як основи зруйновано, що тодi праведний зробить?3

Господь у святiм Своїм храмi, Господь престол Його на небесах, бачать очi Його, повiки Його ви-4

пробовують людських синiв! Господь випробовує праведного, а безбожного й того, хто любить5

насилля, ненавидить душа Його! Вiн спустить дощем на безбожних горюче вугiлля, огонь, i сiр-6

ку, i вiтер гарячий, це частка їхньої чашi. Бо Господь справедливий, кохає Вiн правду, праведний7

бачить обличчя Його!
Для диригетна хору. На октаву. Псалом Давидiв. Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного,12

з-помiж людських синiв позникали вже вiрнi! Марноту говорять один до одного, їхнi уста облеснi,2

i серцем подвiйним говорять... Нехай пiдiтне Господь уста облесливi та язика чванькуватого тим,3, 4

хто говорить: Своїм язиком будем сильнi, нашi уста при нас, хто ж буде нам пан? Через утиск5

убогих, ради стогону бiдних тепер Я повстану, говорить Господь, поставлю в безпецi того, на кого
розтягують сiтку! Господнi слова слова чистi, як срiбло, очищене в глинянiм горнi, сiм раз перето-6

плене! Ти, Господи, їх пильнуватимеш, i будеш навiки нас стерегти перед родом оцим! Безбожнi7, 8

кружляють навколо, бо нiкчемнiсть мiж людських синiв пiдiймається.
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки бу-13

деш ховати вiд мене обличчя Своє? Як довго я буду складати в душi своїй болi, у серцi своїм щодня2

смуток? Як довго мiй ворог пiдноситись буде над мене? Зглянься, озвися до мене, о Господи, Боже3

мiй! Просвiтли мої очi, щоб на смерть не заснув я! Щоб мiй неприятель не сказав: Я його перемiг!4

Щоб мої вороги не радiли, як я захитаюсь! Я надiю на милiсть Твою покладаю, моє серце радiє5

спасiнням Твоїм! Я буду спiвати Господевi, бо Вiн добродiйство для мене вчинив...6

Для диригетна хору. Давидiв. Безумний говорить у серцi своїм: Нема Бога! Зiпсулись вони, i14
обридливий чинять учинок, нема доброчинця!... Господь дивиться з неба на людських синiв, щоб2

побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повiдступало, разом стали бридкими вони, нема3

доброчинця, нема нi одного!... Чи ж не розумiють всi тi, хто чинить безправ’я, хто мiй люд поїдає?4

Вони хлiб Господнiй їдять, та не кличуть Його... Тодi настрашилися страхом вони, бо Бог в пра-5

веднiм родi. Раду вбогого ганьбите ви, та Господь охорона йому. Аби то Вiн дав iз Сiону спасiння6, 7

iзраїлевi! Як долю Своєму народу поверне Господь, то радiтиме Якiв, втiшатися буде iзраїль!
Псалом Давидiв. Господи, хто може перебувати в наметi Твоїм? Хто мешкати може на святiй15

Твоїй горi? Той, хто в невинностi ходить, i праведнiсть чинить, i правду говорить у серцi своїм,2

хто не обмовляє своїм язиком, i злого не чинить для друга свого, i свого ближнього не зневажає!3

Обридливий погорджений в очах його, i вiн богобiйних шанує, присягає, для себе хоча б i на зло,4

i дотримує; не дає свого срiбла на лихву, i не бере на невинного пiдкупу. Хто чинить таке, нiколи5

той не захитається!
Золота пiсня Давадова. Хорони мене, Боже, я бо до Тебе вдаюся! Я сказав Господевi: Ти Бог16, 2

мiй, добро моє тiльки в Тобi! До святих, якi на землi, що шляхетнi вони, до них все жадання моє!3

Нехай множаться смутки для тих, хто набув собi iнших богiв, я не буду приносить їм ливної жертви4

iз крови, i їхнiх iмен не носитиму в устах своїх! Господь то частина спадку мого та чашi моєї, Ти5

долю мою пiдпираєш! Частки припали для мене в хороших мiсцях, i гарна для мене спадщина6

моя! Благословляю я Господа, що радить менi, навiть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю7, 8

я Господа перед собою постiйно, бо Вiн по правицi моїй, й я не буду захитаний! Через те моє9
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серце радiє та дух веселиться, i тiло моє спочиває безпечно! Бо Ти не опустиш моєї душi до шеолу, 10

не попустиш Своєму святому побачити тлiння! Дорогу життя Ти покажеш менi: радiсть велика з 11

Тобою, завжди блаженство в правицi Твоїй!
Молитва Давидова. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє! Почуй молитву 17

мою iз уст необлудних! Вiд Твого лиця нехай вирок мiй вийде, а очi Твої нехай бачать мою пра- 2

воту! Ти випробував моє серце, навiстив уночi, перетопив Ти мене, й не знайшов чогось злого. i 3

роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських дiлах, за словом уст Твоїх, я стерiг- 4

ся дорiг гнобителя. Змiцняй стопи мої на дорогах Твоїх, щоб кроки мої не хиталися! Я кличу до 5, 6

Тебе, бо вiдповiси менi, Боже, нахили Своє ухо до мене, вислухай мову мою, покажи дивну ми- 7

лiсть Свою, Спасителю тих, хто вдається до Тебе вiд заколотникiв проти правицi Твоєї. Хорони 8

Ти мене, як зiницю Свою, дочку ока, у тiнi Своїх крил заховай Ти мене вiд безбожних, що гублять 9

мене, смертельнi мої вороги оточили мене! Товщем замкнули вони своє серце, уста їхнi говорять 10

бундючно. Вороги оточили тепер нашi кроки, наставили очi свої, щоб мене повалити на землю... 11

iз них кожен подiбний до лева, що шарпати прагне, й як левчук, що сидить в укриттi... Устань же, о 12, 13

Господи, його попередь, кинь його на колiна! Мечем Своїм душу мою збережи вiд безбожного, вiд 14

людей рукою Своєю, Господи, вiд людей цього свiту, що частка їхня в цьому життi, що Ти скарбом
Своїм наповняєш їхнє черево! Ситi їхнi сини, останок же свiй для дiтей вони лишать. А я в правдi 15

побачу обличчя Твоє, i, збудившись, насичусь Твоєю подобою!
Для диригента хору. Раба Господнього Давида, коли вiн промовив до Господа слова цiєї пiснi 18

того дня, як Господь урятував його з руки всiх його ворогiв та вiд руки Саула, то вiн проказав: По-
люблю Тебе, Господи, сило моя, Господь моя скеля й твердиня моя, i Вiн мiй Спаситель! Мiй Бог 2

моя скеля, сховаюсь я в нiй, Вiн щит мiй, i рiг Вiн спасiння мого, Вiн башта моя! Я кличу: Преслав- 3

ний Господь, i я визволений вiд своїх ворогiв! Тенета смертельнi мене оточили, i потоки велiйяала 4

лякають мене! Тенета шеолу мене оточили, i пастки смертельнi мене попередили. В тiснотi сво- 5, 6

їй кличу до Господа, i до Бога свого я взиваю, Вiн почує мiй голос iз храму Свого, i доходить мiй
зойк до лиця Його в ушi Йому! Захиталась земля й затремтiла, i затряслись i хитались пiдвалини 7

гiр, бо Вiн запалився вiд гнiву: iз нiздер Його бухнув дим, з Його ж уст пожирущий огонь, i жар 8

запалився вiд Нього! Вiн небо простяг i спустився, а хмара густа пiд ногами Його. Усiвся Вiн 9, 10

на херувима й летiв, i на вiтрових крилах понiсся... Поклав темряву Вiн як заслону Свою, дов- 11

кiлля Його то темрява вод, а мешкання Його густi хмари! Вiд блиску, що був перед Ним, град i 12

жар огняний пройшли хмари Його... i Господь загримiв у небесах, i Всевишнiй Свiй голос подав, 13

град i жар огняний! Вiн послав Свої стрiли, та їх розпорошив, i стрiлив Вiн блискавками, та їх 14

побентежив. Показалися рiчища воднi, i вiдкрились основи вселенної, вiд сварiння Твого, о Го- 15

споди, вiд подиху вiтру iз нiздер Твоїх... Вiн простяг з висоти Свою руку, узяв Вiн мене, витяг мене 16

з вод великих, вiн мене врятував вiд мого потужного ворога, i вiд моїх ненависникiв, бо сильнiшi 17

вiд мене вони! Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, i на мi- 18, 19

сце розлоге Вiн вивiв мене, Вiн мене врятував, бо вподобав мене! Нехай Господь зробить менi за 20

моєю справедливiстю, хай заплатить менi згiдно з чистiстю рук моїх, бо берiг я дороги Господнi, 21

i вiд Бога свого я не вiдступив, бо всi Його присуди передо мною, i не вiдкидав я вiд себе Його 22

постанов! i був я iз Ним непорочний, i стерiгся своєї провини, i Господь заплатив був менi за мо- 23, 24

єю справедливiстю, згiдно з чистiстю рук моїх перед очима Його. iз справедливим поводишся Ти 25

справедливо, iз чесним по-чесному, iз чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством його, 26

бо народ iз бiди Ти спасаєш, а очi зухвалi принижуєш, бо Ти свiтиш мого свiтильника, Господь Бог 27, 28

мiй, освiтлює Вiн мою темряву! Бо з Тобою поб’ю я ворожого вiддiла, i з Богом своїм проберусь 29

через мур. Бог непорочна дорога Його, слово Господнє очищене, щит Вiн для всiх, хто вдається до 30

Нього! Бо хто Бог, окрiм Господа? i хто скеля, крiм нашого Бога? Цей Бог мене силою оперезав, 31, 32

i дорогу мою учинив непорочною, Вiн зробив мої ноги, мов у ланi, i ставить мене на висотах моїх, 33

мої руки навчає до бою, i на рамена мої лука мiдяного напинає. i дав Ти менi щит спасiння Свого, а 34, 35

правиця Твоя пiдпирає мене, i чинить великим мене Твоя помiч. Ти чиниш широким мiй крок пiдо 36

мною, i стопи мої не спiткнуться. Женуся я за ворогами своїми, i їх дожену, i не вернуся, аж поки 37

не винищу їх, я їх потрощу, й вони встати не зможуть, повпадають пiд ноги мої! Ти ж для бою мене 38, 39

пiдперiзуєш силою, валиш пiд мене моїх ворохобникiв. Повернув Ти до мене плечима моїх воро- 40
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гiв, i понищу ненависникiв я своїх! Кричали вони, та немає спасителя, взивали до Господа, i не41

вiдповiв їм. i я їх зiтру, як той порох на вiтрi, як болото на вулицях, їх потопчу! Ти вiд бунту наро-42, 43

ду мене бережеш, Ти робиш мене головою племенам, менi будуть служити народи, яких я не знав!
На вiстку про мене слухнянi менi, до мене чужинцi пiдлещуються, в’януть чужинцi i тремтять у44, 45

твердинях своїх... Живий Господь, i благословенна будь, скеле моя, i нехай Бог спасiння мойого46

звеличиться, Бог, що помсти за мене дає, i що народи пiд мене пiдбив, що рятує мене вiд моїх47, 48

ворогiв, Ти звеличив мене над повстанцiв на мене, спасаєш мене вiд насильника! Тому то хвалю49

Тебе, Господи, серед народiв, i Йменню Твоєму спiваю! Ти Своєму царевi спасiння побiльшуєш, i50

милiсть вчиняєш Своєму помазанцевi Давиду й насiнню його аж навiки.
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Небо звiщає про Божую славу, а про чин Його рук розка-19

зує небозвiд. Оповiщує день дневi слово, а нiч ночi показує думку, без мови й без слiв, не чутний2, 3

їхнiй голос, та по цiлiй землi пiшов вiдголос їхнiй, i до краю вселенної їхнi слова! Для сонця намета4

поставив у них, а воно, немов той молодий, що виходить iз-пiд балдахину свого, воно тiшиться, мов5

той герой, щоб пробiгти дорогу! Вихiд його з краю неба, а обiг його аж на кiнцi його, i вiд спеки йо-6

го нiщо не заховається. Господнiй Закон досконалий, вiн змiцнює душу. Свiдчення Господа певне,7

воно недосвiдченого умудряє. Справедливi Господнi накази, бо серце вони звеселяють. Заповiдь8

Господа чиста, вона очi просвiтлює. Страх Господа чистий, вiн навiки стоїть. Присуди Господа9

правда, вони справедливi всi разом, дорожчi вони понад золото i понад безлiч щирого золота, i10

солодшi за мед i за сiк щiльниковий, i раб Твiй у них бережкий, а в дотриманнi їх нагорода велика.11

А помилки хто зрозумiє? Вiд таємних очисть Ти мене, i вiд свавiльцiв Свого раба заховай, нехай12, 13

не панують вони надо мною, тодi непорочним я буду, i вiд провини великої буду очищений. Нехай14

будуть iз волi Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя й мiй
Спасителю!

Для диригетна хору. Псалом Давидiв. В день недолi озветься до тебе Господь, iм’я Бога Яково-20
го зробить сильним тебе! Вiн пошле тобi помiч iз святинi, i з Сiону тебе пiдiпре! Усi жертви твої2, 3

пам’ятати Вiн буде, i буде вважати твоє цiлопалення ситим. Села. Вiн дасть тобi, як твоє серце ба-4

жає, i виповнить цiлий твiй задум! Ми будем радiти спасiнням Твоїм, i пiдiймемо прапор в iм’я Бога5

нашого, нехай Господь виконає всi прохання твої! Тепер я пiзнав, що спасає Господь помазанця6

Свого, дає йому вiдповiдь з неба святого Свого могутнiми чинами помiчної правицi Своєї. Однi7

колесницями хваляться, а iншi кiньми, а ми будем хвалитись iм’ям Господа, нашого Бога: вони8

похилились i впали, а ми стоїмо та ростемо на силах! Господи, спаси! Хай озветься нам Цар у день9

нашого кликання!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Господи, силою Твоєю веселиться цар, i спасiнням Твоїм21

як вiн сильно радiє! Ти йому дав бажання серця його, i прохання уст його не вiдмовив. Села. Бо2, 3

Ти його випередив благословеннями добра, на голову йому поклав корону зо щирого золота. Жи-4

ття вiн у Тебе просив, i дав Ти йому довголiття на вiчнi вiки! Слава велика його при Твоїй допомозi,5

хвалу та величнiсть кладеш Ти на нього, бо Ти вчиниш його благословенням вiчним, звеселиш6

його радiстю, як буде вiн разом з Тобою! Цар має надiю на Господа, у ласцi Всевишнього не за-7

хитається вiн. Знайде рука Твоя всiх ворогiв Твоїх, знайде правиця Твоя Твоїх ненависникiв. На8, 9

час гнiву Свого Ти їх учиниш огненною пiччю, Господь гнiвом Своїм їх понищить, i огонь пожере їх.
Ти вигубиш плiд їхнiй iз землi, а їхнє насiння з-помiж синiв людських. Бо нещастя на Тебе вони10, 11

простягли, замишляли злу думку, якої здiйснити не зможуть, бо Ти їх обернеш плечима до нас,12

на тятивах Своїх мiцно стрiли поставиш на них. Пiднесися ж, о Господи, в силi Своїй, а ми будем13

спiвати й хвалити могутнiсть Твою!
Для диригетна хору. На спiв: “Ланя зорi досвiтньої”. Псалом Давидiв. Боже мiй, Боже мiй, на-22

що мене Ти покинув? Далекi слова мого зойку вiд спасiння мого!... Мiй Боже, взиваю я вдень, та2

Ти не озвешся, i кличу вночi, i спокою немає менi! Та Ти Святий, пробуваєш на хвалах iзраїлевих!3

На Тебе надiялись нашi батьки, надiялися i Ти визволив їх. До Тебе взивали вони i спасенi були,4, 5

на Тебе надiялися i не посоромились. А я червяк, а не чоловiк, посмiховище людське й погорда6

в народi. Всi, хто бачить мене, насмiхаються з мене, розкривають роти, головою хитають! По-7, 8

кладався на Господа вiн, хай же рятує його, нехай Той його визволить, вiн бо Його уподобав! Бо9

з утроби Ти вивiв мене, Ти безпечним мене учинив був на персах матерi моєї! На Тебе з утроби я10

зданий, вiд утроби матерi моєї Ти мiй Бог! Не вiддаляйся вiд мене, бо горе близьке, бо нема менi11
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помiчника! Багато бикiв оточили мене, башанськi бугаї обступили мене, на мене розкрили вони 12, 13

свої пащi, як лев, що шматує й ричить! Я розлитий, немов та вода, i всi костi мої подiлились, стало 14

серце моє, немов вiск, розтопилось в моєму нутрi. Висохла сила моя, як лушпиння, i прилип мiй 15

язик до мого пiднебiння, i в порох смертельний поклав Ти мене. Бо пси оточили мене... облiг ме- 16

не натовп злочинцiв, прокололи вони мої руки та ноги мої... Я висох, рахую всi костi свої, а вони 17

придивляються й бачать нещастя в менi! Вони дiлять для себе одежу мою, а про шату мою же- 18

ребка вони кидають... А Ти, Господи, не вiддаляйся, Допомого моя, поспiши ж менi на оборону! 19

Вiд меча збережи мою душу, одиначку мою з руки пса! Спаси мене вiд пащi лев’ячої, а вбогу мою 20, 21

вiд рогiв буйволiв. Я звiщатиму Ймення Твоє своїм браттям, буду хвалити Тебе серед збору! Хто 22, 23

боїться Господа, прославляйте Його, увесь Яковiв роде шануйте Його, страхайтесь Його, все на-
сiння iзраїлеве, бо Вiн не погордував i не зневажив страждання убогого, i вiд нього обличчя Свого 24

не сховав, а почув, як вiн кликав до Нього! Вiд Тебе повстане хвала моя в зборi великiм, принесу 25

свої жертви в присутностi тих, хто боїться Його, будуть їсти покiрнi i ситими стануть, хвалити- 26

муть Господа тi, хто шукає Його, буде жить серце ваше навiки! Усi кiнцi землi спам’ятають, i до 27

Господа вернуться, i вклоняться перед обличчям Його всi племена народiв, бо царство Господнє, 28

i Вiн Пан над народами! Будуть їсти й поклоняться всi багачi на землi, перед обличчям Його на 29

колiна попадають всi, хто до пороху сходить i не може себе оживити! Буде потомство служити 30

Йому, й залiчене буде навiки у Господа. Прийдуть i будуть звiщать Його правду народовi, який 31

буде народжений, що Вiн це вчинив!
Псалом Давидiв. Господь то мiй Пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених 23, 2

оселить мене, на тихую воду мене запровадить! Вiн душу мою вiдживляє, провадить мене ради 3

Ймення Свого по стежках справедливости. Коли я пiду хоча б навiть долиною смертної темряви, 4

то не буду боятися злого, бо Ти при менi, Твоє жезло й Твiй посох вони мене втiшать! Ти передо 5

мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову Ти намастив був оливою, моя чаша то надмiр
пиття! Тiльки добро й милосердя мене супроводити будуть по всi днi мого життя, а я пробуватиму 6

в домi Господньому довгi часи!
Псалом Давидiв. Господня земля, i все, що на нiй, вселенна й мешканцi її, бо заклав Вiн її на 24, 2

морях, i на рiчках її встановив. Хто зiйде на гору Господню, i хто буде стояти на мiсцi святому 3

Його? У кого чистi руки та щиреє серце, i хто не нахиляв на марноту своєї душi, i хто не присягав 4

на обману, нехай носить вiн благословення вiд Господа, а праведнiсть вiд Бога спасiння свого! 5

Таке поколiння усiх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковiв! Села. Пiднесiте 6, 7

верхи свої, брами, i будьте вiдчиненi, входи вiдвiчнi, i ввiйде Цар слави! Хто ж то Цар слави? 8

Господь сильний й могутнiй, Господь, що потужний в бою! Пiднесiте верхи свої, брами, i пiднесiте, 9

входи вiдвiчнi, i ввiйде Цар слави! Хто ж то Вiн, той Цар слави? Господь Саваот Вiн Цар слави! 10

Села.
Давидiв. До Тебе пiдношу я, Господи, душу свою, Боже мiй, я на Тебе надiюсь, нехай же я не 25, 2

засоромлюсь, нехай не радiють мої вороги ради мене! Не будуть також посоромленi всi, хто на 3

Тебе надiється, та нехай посоромляться тi, хто на Тебе встає надаремно! Дороги Твої дай пiзнати 4

менi, Господи, стежками Своїми мене попровадь, провадь мене в правдi Своїй i навчи Ти мене, бо 5

Ти Бог спасiння мого, кожен день я на Тебе надiюсь! Пам’ятай милосердя Своє, о мiй Господи, i 6

ласки Свої, бо вiдвiчнi вони! Грiхи молодечого вiку мого та провини мої не пригадуй, пам’ятай мене, 7

Господи, в ласцi Своїй через добрiсть Свою! Господь добрий та праведний, тому грiшних навчає 8

в дорозi, Вiн провадить покiрних у правдi, i лагiдних навчає дороги Своєї! Всi Господнi стежки 9, 10

милосердя та правда для тих, хто Його заповiта й свiдоцтва додержує. Ради Ймення Свого, о Го- 11

споди, прости менi прогрiх, великий бо вiн! Хто той чоловiк, що боїться вiн Господа? Вiн наставить 12

його на дорогу, котру має вибрати: душа його житиме в щастi, i насiння його вспадку землю! При- 13, 14

язнь Господня до тих, хто боїться Його, i Свiй заповiт Вiн звiстить їм. Мої очi постiйно до Господа, 15

бо Вiн з пастки витягує ноги мої. Обернися до мене й помилуй мене, я ж бо самiтний та бiдний! 16

Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утискiв! Подивися на горе моє та на муку мою, 17, 18

i прости всi грiхи мої! Подивись на моїх ворогiв, як їх стало багато, вони лютою ненавистю нена- 19

видять мене!... Пильнуй же моєї душi та мене хорони, щоб не бути менi засоромленим, бо надiюсь 20
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на Тебе! Невиннiсть та правда нехай оточають мене, бо надiюсь на Тебе! Визволи, Боже, iзраїля21, 22

вiд усiх його утискiв!
Давидiв. Суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочностi, i надiявсь на Господа, тому не26

спiткнуся! Перевiр мене, Господи, i випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє, бо перед2, 3

очима моїми Твоє милосердя, i в правдi Твоїй я ходив. Не сидiв я з людьми неправдивими, i не4

буду ходити з лукавими, я громаду злочинцiв зненавидiв, i з грiшниками я сидiти не буду. Умию в5, 6

невинностi руки свої, й обiйду Твого, Господи, жертiвника, щоб хвалу Тобi голосно виголосити, та7

звiстити про всi чуда Твої. Господи, полюбив я оселю дому Твого, i мiсце перебування слави Твоєї.8

Не губи Ти моєї душi з нечестивими, та мого життя з кровожерами, що в руках їх злодiйство, що9, 10

їхня правиця наповнена пiдкупом. А я буду ходити в своїй непорочностi, визволь мене та помилуй11

мене! Нога моя стала на рiвному мiсцi, на зборах я благословлятиму Господа!12

Давидiв. Господь моє свiтло й спасiння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого жи-27
ття, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинцi, щоб жерти їм тiло моє, мої2

напасники та мої вороги, вони спотикнуться й попадають!... коли проти мене розложиться табiр,3

то серце моє не злякається, коли проти мене повстане вiйна, я надiятись буду на те, на помiч Його!
Одного прошу я вiд Господа, буду жадати того, щоб я мiг пробувати в Господньому домi по всi днi4

свого життя, щоб я мiг оглядати Господню приємнiсть i в храмi Його пробувати! бо Вiн заховає5

мене дня нещастя в Своїй скинiї, сховає мене потаємно в Своєму наметi, на скелю мене проведе! А6

тепер пiднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, i я в Його скинiї буду приносити
жертви при вiдзвуках сурм, i я буду спiвати та грати Господевi! Почуй, Господи, голос мiй, коли7

кличу, i помилуй мене, i озвися до мене! За Тебе промовило серце моє: Шукайте Мого лиця! тому,8

Господи, буду шукати обличчя Твого: не ховай же вiд мене обличчя Свого, у гнiвi Свого раба не9

вiдкинь! Ти був менi помiч, не кидай мене, i не лишай мене, Боже спасiння мого, бо мiй батько та10

мати моя мене кинули, та Господь прийме мене! Дорогу Свою покажи менi, Господи, i провадь мене11

стежкою рiвною, ради моїх ворогiв! Не видай мене на сваволю моїх ворогiв, бо повстали на мене12

тi свiдки облуднi та неправдомовцi, немов би не вiрував я, що в країнi життя я побачу Господнє13

добро! Надiйся на Господа, будь сильний, i хай буде мiцне твоє серце, i надiйся на Господа!14

Давидiв. До Тебе я кличу, о Господи скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли Ти за-28
мовкнеш до мене, я стану подiбний до тих, що сходять до гробу... Почуй голос благання мого, як2

я кличу до Тебе, коли руки свої я пiдношу до храму святого Твого! Не хапай мене з грiшними й3

тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнiм про мир, але зло в їхнiм серцi! Вiддай їм за4

їхнiм учинком, i за злом їхнiх учинкiв, згiдно з дiлом їхнiх рук Ти їм дай, верни їм заслужене ними,
бо вони не вдивляються в чиннiсть Господню й дiла Його рук, нехай їх поруйнує, й нехай не будує5

Вiн їх! Благословенний Господь, бо Вiн почув голос благання мого! Господь моя сила та щит мiй,6, 7

на нього надiялось серце моє, й Вiн менi допомiг, i втiшилося моє серце, i спiвом своїм я прослав-
лю Його! Господь сила народу Свого, i захист спасiння Свого помазанця! Спаси Свiй народ, i8, 9

поблагослови спадщину Свою, i спаси їх, i пiднось їх навiки!
Псалом Давидiв. Дайте Господу, Божi сини, дайте Господу славу та силу! Дайте Господу славу29, 2

iмення Його, у препишнiй святинi впадiть перед Господом! Голос Господнiй над водами, Бог слави3

гримить, Господь над великими водами! Голос Господнiй iз силою, голос Господнiй з величнiстю.4

Голос Господнiй ламає кедрини, голос Господнiй торощить кедрини ливанськi. Вiн примусить ска-5, 6

кати Ливан як теля, та Сирiон, мов молоду антилопу. Голос Господнiй викрешує полум’я огняне,7

голос Господнiй пустиню тремтiти примушує, Господь чинить пустелю Кадеша тремтячою. Голос8, 9

Господнiй примушує ланi тремтiти, й лiси обнажає, а в храмi Його все належне Йому виголошує:
Слава! Господь пробував в час потопу, i буде Господь пробувати повiк вiку Царем! Господь по-10, 11

дасть силу народу Своєму, Господь поблагословить миром народ Свiй!
Псалом Давидiв. Пiсня освячення дому. Буду тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене30

витяг, i не потiшив моїх ворогiв ради мене! Господи, Боже мiй, я кликав до Тебе, i мене вздоровив2

Ти. Господи, вивiв Ти душу мою iз шеолу, Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити менi! Спiвайте3, 4

Господевi, святiї Його, й славте пам’ять святинi Його! Бо хвилю триває Вiн у гнiвi Своїм, все5

життя в Своїй ласцi: буває увечорi плач, а радiсть на ранок! А я говорив був у мирi своєму: Я6

не захитаюсь навiки! Господи, в ласцi Своїй Ти поставив мене на горi моїх сил. Як лице Своє Ти7
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заховав, то збентежився я. До Тебе я кличу, о Господи, i благаю я Господа: Яка користь iз крови 8, 9

моєї, коли я до гробу зiйду? Чи хвалити Тебе буде порох? Чи вiн виявить правду Твою? Почуй, 10

Господи, i помилуй мене, Господи, будь менi помiчником! Ти перемiнив менi плач мiй на радiсть, 11

жалобу мою розв’язав, i пiдперезав мене радiстю, щоб славу спiвала людина Тобi й не замовкла! 12

Господи, Боже мiй, повiк славити буду Тебе!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. На Тебе надiюсь я, Господи, хай не буду повiк засоромле- 31

ний, визволь мене в Своїй правдi! Нахили Своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене 2

могутньою скелею, домом твердинi, щоб спас Ти мене! Бо ти скеля моя та твердиня моя, i ради 3

Ймення Свого Ти будеш провадити мене й керувати мене! Ти витягнеш з пастки мене, що на мене 4

таємно поставили, бо Ти сила моя! У руку Твою доручаю я духа свого, i Ти мене визволиш, Го- 5

споди, Боже правди! Я зненавидив всiх, хто шанує бовванiв марних, я ж надiюсь на Господа. Я 6, 7

буду радiти та тiшитися в Твоїй милостi, що побачив Ти горе моє, що приглянувся Ти до скорботи
моєї душi, i мене не вiддав в руку ворога, на мiсцi розлогiм поставив Ти ноги мої! Помилуй мене, 8, 9

Господи, бо тiсно менi, вiд горя вже виснажилось моє око, душа моя й нутро моє, бо скiнчилось 10

життя моє в смутку, а роки мої у квилiннi, моя сила спiткнулася через мiй грiх, i виснажились мої
костi! Я в усiх ворогiв своїх став посмiховищем, надто сусiдам своїм, i страхiттям знайомим моїм, 11

хто бачить надворi мене утiкають вiд мене! Я забутий у серцi, немов той небiжчик, став я немов 12

та розбита посудина... Бо чую багато шептання, страхання навколо, як змовляються разом на ме- 13

не, вони замишляють забрати мою душу, а я покладаю надiю на Тебе, о Господи, я кажу: Ти мiй 14

Бог! В Твою руку кладу свою долю, Ти ж визволь мене вiд руки ворогiв моїх i моїх переслiдникiв! 15

Хай засяє обличчя Твоє на Твого раба, та спаси мене в ласцi Своїй, Господи, щоб не бути менi 16, 17

посоромленим, що кличу до Тебе! Нехай посоромленi будуть безбожнi, хай замовкнуть та йдуть до
шеолу, нехай занiмiють облуднi уста, що гидоту говорять на праведного iз пихою й погордою! Яка 18, 19

величезна Твоя доброта, яку заховав Ти для тих, хто боїться Тебе, яку приготовив для тих, хто на
Тебе надiється перед людськими синами! Ти їх у заслонi обличчя Свого заховаєш вiд людських 20

тенет, Ти їх вiд лихих язикiв у наметi сховаєш! Благословенний Господь, що вчинив менi милiсть 21

чудовну Свою в оборонному мiстi! А я говорив у своїм побентеженнi: Я вiдрiзаний з-перед очей 22

Твоїх! Та дiйсно Ти вислухав голос благання мого, коли я до Тебе взивав... Любiть Господа, усi 23

святiї Його, стереже Господь вiрних, а гордому з лишком вiдплачує. Будьте сильнi, i хай буде мi- 24

цне ваше серце, усi, хто надiю покладає на Господа!
Давидiв. Пiсня навчальна. Блаженний, кому подарований злочин, кому грiх закрито, блаженна 32, 2

людина, що Господь їй грiха не залiчить, що нема в її дусi лукавства! Коли я мовчав, спорохнявiли 3

костi мої в цiлоденному зойку моєму, бо рука Твоя вдень та вночi надо мною тяжить, i волога моя 4

обернулась на лiтню посуху! Села. Я вiдкрив Тобi грiх свiй, i не сховав був провини своєї. Я сказав 5

був: Признаюся в проступках своїх перед Господом! i провину мого грiха Ти простив. Села. Тому 6

кожен побожний вiдповiдного часу молитися буде до Тебе, i навiть велика навала води не досягне
до нього! Ти покрова моя, Ти вiд утиску будеш мене стерегти, Ти обгорнеш мене радiстю спасiння! 7

Села. Я зроблю тебе мудрим, i буду навчати тебе у дорозi, якою ти будеш ходити, Я дам тобi раду, 8

Моє око вважає на тебе! Не будьте, як кiнь, як той мул нерозумнi, що їх треба приборкати оздобою 9

їхньою вудилом i вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворiб на безбожного, хто 10

ж надiю свою покладає на Господа того милiсть оточує! Веселiтесь у Господi, i тiштеся, праведнi, 11

i спiвайте iз радiстю, всi щиросердi!
Спiвайте iз радiстю, праведнi в Господi, бо щирим лицює хвала! Хвалiть Господа гуслами, спiв- 33, 2

айте Йому з десятиструнною арфою, заспiвайте Йому нову пiсню, гарно заграйте Йому з гуком 3

сурем, бо щире Господнєє слово, i кожен чин Його вiрний! Правду та суд Вiн кохає, i Господньої 4, 5

милости повна земля! Словом Господнiм учинене небо, а подихом уст Його все його вiйсько. Воду 6, 7

морську збирає Вiн, мов би до мiху, безоднi складає в коморах. Буде боятися Господа цiла земля, 8

всi мешканцi всесвiту будуть лякатись Його, бо сказав Вiн i сталось, наказав i з’явилось. Господь 9, 10

раду поганiв понищить, понiвечить мислi народiв, а задум Господнiй навiки стоятиме, думки Йо- 11

го серця на вiчнi вiки! Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Вiн 12

вибрав його на спадок Собi! Господь споглядає з небес, i бачить усiх синiв людських, приглядає- 13, 14

ться з мiсця оселi Своєї до всiх, хто замешкує землю: Хто створив серце кожного з них, наглядає 15
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всi їхнi дiла! Немає царя, що його многiсть вiйська спасає, не врятується велетень великiстю сили,16

для спасiння той кiнь ненадiйний, i великiстю сили своєї вiн не збереже, ось око Господнє на тих,17, 18

хто боїться Його, хто надiю на милiсть Його покладає, щоб рятувати життя їхнє вiд смерти, i щоб19

за час голоду їх оживляти! Душа наша надiю складає на Господа, Вiн наша помiч i щит наш, бо20, 21

Ним радується наше серце, бо на Ймення святеє Його ми надiю кладемо! Нехай Твоя милiсть, о22

Господи, буде на нас, коли покладаємо надiю на Тебе!
Давидiв, коли вiн удавав був причинного перед Авiмелехом, що вигнав його, i той пiшов. Я бла-34

гословлятиму Господа кожного часу, хвала Йому завсiди в устах моїх! Душа моя буде хвалитися2

Господом, хай це почують слухнянi, i нехай звеселяться! Зо мною звеличуйте Господа, i пiдносьте3

iм’я Його разом! Шукав я був Господа, i Вiн озвався до мене, i вiд усiх небезпек мене визволив.4

Приглядайтесь до Нього й засяєте, i не посоромляться вашi обличчя! Цей убогий взивав, i Го-5, 6

сподь його вислухав, i вiд усiх його бiд його визволив. Ангол Господнiй табором стає кругом тих,7

хто боїться його, i визволює їх. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина,8

що надiю на Нього кладе! Бiйтеся Господа, всi святiї Його, бо тi, що бояться Його, недостатку не9

мають! Левчуки бiднi й голоднi, а тi, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрi.10

Ходiть, дiти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу! Хто та людина, що хоче життя, що11, 12

любить днi довгi, щоб бачити добро? Свого язика бережи вiд лихого, а уста свої вiд говорення пiд-13

ступу. Вiдступися вiд злого i добре чини, миру шукай i женися за ним! Очi Господнi на праведних,14, 15

ушi ж Його на їхнiй зойк, Господнє лице на злочинцiв, щоб винищити їхню пам’ять з землi. Ко-16, 17

ли праведнi кличуть, то їх чує Господь, i з усiх утискiв їхнiх визволює їх. Господь зламаносердим18

близький, i впокорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з19

них усiх: Вiн пильнує всi костi його, iз них жодна не зламається! Зло безбожному смерть заподiє,20, 21

i винними будуть усi, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабiв Своїх, i виннi не22

будуть усi, хто вдається до Нього!
Давидiв. Судися, о Господи, з тими, хто судиться зо мною воюй з тими, хто зо мною воює, вiзьми35, 2

малого й великого щита, i встань менi на допомогу! Дiстань списа, i дорогу замкни моїм напасни-3

кам, скажи до моєї душi: Я спасiння твоє! Нехай засоромляться й будуть поганьбленi тi, хто чатує4

на душу мою; хай вiдступлять назад i нехай посоромляться тi, хто лихо менi замишляє. Бодай вони5

стали, немов та полова на вiтрi, i Ангол Господнiй нехай їх жене; нехай буде дорога їхна темна й6

сковзька, i Ангол Господнiй нехай їх жене, бо вони безпричинно тенета свої розставляють на ме-7

не, яму копають безвинно на душу мою! Нехай нагла загибiль, якої не знає, на нього спаде, i сiтка8

його, яку вiн наставив, хай зловить його у нагле нещастя, бодай вiн до нього упав! А душа моя в9

Господi буде радiти, звеселиться Його допомогою! Скажуть усi мої костi: Господи, хто подiбний10

до Тебе? Ти рятуєш убогого вiд сильнiшого над нього, покiрного та бiдаря вiд його дерiя. Свiдки11

встають неправдивi, чого я не знав питають мене, вiддають менi злом за добро, осирочують душу12

мою! А я, як вони хворували були, зодягався в верету, душу свою мучив постом, молитва ж моя13

поверталась на лоно моє... Як приятель, буцiм то брат вiн для мене, так я ходив, нiби був я в жа-14

лобi по матерi, був я засмучений, схилений... А вони, як упав я, радiють та сходяться, напасники15

проти мене збираються, я ж не знаю про те; кричать, i не вмовкають, з дармоїдами та пересмiшни-16

ками скрегочуть на мене своїми зубами... Господи, чи довго Ти будеш дивитись на це? Вiдверни17

мою душу вiд їхнiх зубiв, вiд отих левчукiв одиначку мою! Я буду Тебе прославляти на зборах ве-18

ликих, буду Тебе вихваляти в численнiм народi! Нехай з мене не тiшаться тi, хто ворогує на мене19

безвинно, нехай тi не моргають очима, хто мене без причини ненавидить, бо говорять вони не про20

мир, але на спокiйних у краї облуднi слова вимишляють, свої уста на мене вони розкривають, го-21

ворять: Ага, ага! Нашi очi це бачили! Ти бачив це, Господи, не помовчи ж, Господи, не вiддаляйся22

вiд мене! Устань, i збудися на суд мiй, Боже мiй i Господи мiй, на суперечку мою, розсуди Ти мене23, 24

до Своїй справедливостi, Господи, Боже мiй, i нехай через мене не тiшаться, нехай не говорять у25

серцi своїм: Ага, його маємо ми, хай не кажуть вони: Ми його проковтнули... Нехай посоромля-26

ться та застидаються разом, хто з мого нещастя радiє, бодай вбрались у сором та в ганьбу, хто рота
свого розкриває на мене! Хай спiвають та звеселяються тi, хто бажає менi правоти, i нехай кажуть27

завжди: Хай буде великий Господь, що миру бажає Своєму рабовi! А язик мiй звiщатиме правду28

Твою, славу Твою кожен день!
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Для диригенту хору. Раба Господнього Давида. Грiшне слово безбожного в серцi моїм: Нема 36
страху Божого перед очима його, бо в очах своїх вiн до себе пiдлещується, щоб буцiм то грiх свiй 2

знайти, щоб зненавидiти. Слова його уст то марнота й обмана, перестав вiн бути мудрим, щоб 3

чинити добро. Беззаконство задумує вiн на постелi своїй, стає на дорозi недобрiй, не цурається 4

злого. Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вiрнiсть, Твоя справедливiсть не- 5, 6

мов гори Божi, Твої суди безодня велика, людину й худобу спасаєш Ти, Господи! Яка дорога Твоя 7

милiсть, о Боже, i ховаються людськi сини в тiнi Твоїх крил: вони з ситости дому Твого напоюю- 8

ться, i Ти їх напуваєш з потока Своїх солодощiв, бо в Тебе джерело життя, в Твоїм свiтлi побачимо 9

свiтло! Продовж Свою милiсть на тих, хто знає Тебе, а правду Свою на людей щиросердих! Но- 10, 11

га пишних нехай не наступить на мене, i безбожна рука нехай не викидає мене! Попадали там 12

беззаконники, повалено їх i встати не зможуть.
Давидiв. Не розпалюйся гнiвом своїм на злочинцiв, не май заздрости до беззаконних, бо вони, 37, 2

як трава, будуть скоро покошенi, i мов та зелена билина пов’януть! Надiйся на Господа й добре 3

чини, землю замешкуй та правди дотримуй! Хай Господь буде розкiш твоя, i Вiн сповнить то- 4

бi твого серця бажання! На Господа здай дорогу свою, i на Нього надiю клади, i Вiн зробить, i 5, 6

Вiн випровадить, немов свiтло, твою справедливiсть, а правду твою немов пiвдень. Жди Госпо- 7

да мовчки й на Нього надiйся, не розпалюйся гнiвом на того, хто щасливою чинить дорогу свою,
на людину, що виконує задуми злi. Повстримайсь вiд гнiву й покинь пересердя, не розпалюйся 8

лютiстю, щоб чинити лиш зло, бо витятi будуть злочинцi, а тi, хто вповає на Господа землю вспад- 9

кують! А ще трохи й не буде безбожного, i будеш дивитись на мiсце його i не буде його, а покiрнi 10, 11

вспадкують землю, i зарозкошують миром великим! Лихе замишляє безбожний на праведного, i 12

скрегоче на нього своїми зубами, та Господь посмiється iз нього, бачить бо Вiн, що наближується 13

його день! Безбожнi меча добувають та лука свого натягають, щоб звалити нужденного й бiдно- 14

го, щоб порiзати людей простої дороги, та ввiйде їхнiй меч до їхнього власного серця, i поламанi 15

будуть їхнi луки! Краще мале справедливого, нiж велике багатство безбожних, i то багатьох, бо 16, 17

зламанi будуть рамена безбожних, а справедливих Господь пiдпирає! Знає Господь днi невинних, 18

а їхня спадщина пробуде навiки, за лихолiття не будуть вони посоромленi, i за днiв голоду ситими 19

будуть. Бо загинуть безбожнi, i Господнi вороги, як овечий той лiй, заникнуть, у димi заникнуть 20

вони! Позичає безбожний i не вiддає, а праведний милiсть висвiдчує та роздає, бо благословеннi 21, 22

вiд Нього вспадкують землю, а проклятi вiд Нього понищенi будуть! Вiд Господа кроки людини 23

побожної ставляться мiцно, i Вiн любить дорогу її; коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її 24

пiдпирає Господь. Я був молодий i постарiвся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, нi 25

нащадкiв його, щоб хлiба просили. Кожен день виявляє вiн милiсть та позичає, i над потомством 26

його благословення. Ухиляйся вiд злого та добре чини, та й навiки живи! Бо любить Господь 27, 28

справедливiсть, i Вiн богобiйних Своїх не покине, вони будуть навiки береженi, а насiння безбо-
жних загине! Успадкують праведнi землю, i повiк будуть жити на нiй. Уста праведного кажуть 29, 30

мудрiсть, язик же його промовляє про право, Закон Бога його в його серцi, кроки його не спiткну- 31

ться. А безбожний чатує на праведного, i пильнує забити його, та Господь не зоставить його в 32, 33

руках того, i несправедливим не вчинить його, коли буде судити його. Надiйся на Господа, та дер- 34

жися дороги Його, i пiднесе Вiн тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш, як пониженi будуть
безбожнi. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле зелене 35

те дерево, та вiн проминув, й ось немає його, i шукав я його, й не знайшов! Бережи неповинного 36, 37

та дивися на праведного, бо людинi спокою належить майбутнiсть, переступники ж разом пони- 38

щенi будуть, майбутнiсть безбожних загине! А спасiння праведних вiд Господа, Вiн їхня твердиня 39

за час лихолiття, i Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх вiд безбожних i їх збереже, бо 40

вдавались до Нього вони!
Псалом Давидiв. На пам’ятку. Господи, не карай мене в гнiвi Своїм, i не завдавай менi кари в 38

Своїм пересердi, бо прошили мене Твої стрiли, i рука Твоя тяжко спустилась на мене... Вiд гнiву 2, 3

Твого нема цiлого мiсця на тiлi моїм, немає спокою в костях моїх через мiй грiх, бо провини мої 4

переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчi над сили мої, смердять та гниють мої рани 5

з глупоти моєї... Скорчений я, i над мiру похилений, цiлий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє 6, 7

повне запалення, i в тiлi моїм нема цiлого мiсця... Обезсилений я й перемучений тяжко, ридаю вiд 8

стогону серця свого... Господи, всi бажання мої перед Тобою, зiдхання ж моє не сховалось вiд Те- 9
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бе. Сильно трiпочеться серце моє, опустила мене моя сила, навiть яснiсть очей моїх i вона не зо10

мною... Друзi мої й мої приятелi поставали здаля вiд моєї бiди, а ближнi мої поставали оподаль...11

Тенета розставили тi, хто чатує на душу мою, а тi, хто бажає нещастя менi, говорять прокляття, i12

ввесь день вимишляють зрадливе! А я, мов глухий, вже не чую, i мов той нiмий, який уст своїх не13

вiдкриває... i я став, мов людина, що нiчого не чує i в устах своїх оправдання не має, бо на Тебе14, 15

надiюся я, Господи, Ти вiдповiси, Господи, Боже мiй! Бо сказав я: Нехай не потiшаться з мене,16

нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя! Бо я до упадку готовий, i передо17

мною постiйно недуга моя, бо провину свою визнаю, журюся грiхом своїм я! А мої вороги про-18, 19

живають, мiцнiють, i без причини помножилися мої недруги... Тi ж, хто вiдплачує злом за добро,20

обчорнюють мене, бо женусь за добром... Не покинь мене, Господи, Боже мiй, не вiддаляйся вiд21

мене, поспiши менi на допомогу, Господи, Ти спасiння моє!22

Для диригетна хору. Єдутуна. Псалом Давидiв. Я сказав: Пильнувати я буду дороги свої, щоб39
своїм язиком не грiшити, накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожний. Занiмiв я2

в мовчаннi, замовк про добро, а мiй бiль був подражнений. Розпалилося серце моє у моєму нутрi,3

палає огонь вiд мого роздумування... Я став говорити своїм язиком: Повiдоми мене, Господи, про4

кiнець мiй та про днiв моїх мiру, яка то вона, нехай знаю, коли я помру! Ось вiдмiряв долонею Ти5

мої днi, а мiй вiк як нiщо проти Тебе, i тiльки марнота сама кожна людина жива! Села. У темнотi6

лиш ходить людина, клопочеться тiльки про марне: громадить вона, та не знає, хто звозити буде оте!
А тепер на що маю надiятись, Господи? Надiя моя на Тебе вона! Вiд усiх моїх прогрiхiв визволи7, 8

мене, не чини мене посмiхом для нерозумного! Занiмiв я та уст своїх не вiдкриваю, бо Ти те вчинив,9

забери Ти вiд мене Свiй доторк, вiд порази Твоєї руки я кiнчаюсь... Ти караєш людину докорами за10, 11

беззаконня, Ти знищив, як мiль, привабнiсть її, кожна людина направду марнота! Села. Вислухай,12

Господи, молитву мою, i почуй благання моє, не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходько я в
Тебе, мандрiвник, як батьки мої всi! Вiдверни гнiв вiд мене i я пiдкрiплюся, перше нiж вiдiйду, i не13

буде мене!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Непохитно надiюсь на Господа, i Вiн прихилився до мене,40

i благання моє Вiн почув. Витяг мене Вiн iз згубної ями, iз багна болотистого, i поставив на скелi2

ноги мої, i змiцнив мої стопи, i дав пiсню нову в мої уста, для нашого Бога хвалу, нехай бачать3

багато-хто й пострах хай мають, i хай вони мають надiю, на Господа! Блаженна людина, що Бо-4

га вчинила своєю твердинею, i не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються!
Багато вчинив Ти, о Господи, Боже мiй, Твої чуда й думки Твої тiльки про нас, нема Тобi рiвного!5

Я хотiв би все це показати й про це розказати, та воно численнiше, щоб можна його розповiсти.
Жертви й приношення Ти не схотiв, Ти розкрив менi ушi, цiлопалення й жертви покутної Ти не жа-6

дав. Тодi я сказав: Ось я прийшов iз звоєм книжки, про мене написаної. Твою волю чинити, мiй7, 8

Боже, я хочу, i Закон Твiй у мене в серцi. Я проповiдував правду в великому зборi, ото, своїх уст9

не ув’язнюю я, Господи, знаєш Ти, справедливiсть Твою не ховав я в серединi серця свого, про10

вiрнiсть Твою та спасiння Твоє я звiщав, не таїв я про милiсть Твою та про правду Твою на великiм
зiбраннi. Тому, Господи, не ув’язни милосердя Свого вiд мене, а милiсть та правда Твоя нехай зав-11

жди мене стережуть, бо нещастя без лiку мене оточили, беззаконня мої досягли вже мене, так що12

й бачити не можу, вони численнiшими стали за волосся на моїй головi, i серце моє опустило мене...
Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспiши ж бо на помiч менi, нехай посоромленi будуть, i хай13, 14

зганьбленi будуть усi, хто шукає моєї душi, щоб схопити її! Нехай подадуться назад, i нехай посо-
ромленi будуть, хто бажає для мене лихого! Бодай скам’янiли вiд сорому тi, хто говорить до мене:15

Ага! Ага! Нехай тiшаться та веселяться Тобою всi тi, хто шукає Тебе та хто любить спасiння Твоє,16

нехай завжди говорять: Хай буде великий Господь! А я вбогий та бiдний, за мене подбає Господь:17

моя помiч i мiй оборонець то Ти, Боже мiй, не спiзняйся!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Блаженний, хто дбає про вбогого, в день нещастя Господь41

порятує його! Господь берегтиме його та його оживлятиме, буде блаженний такий на землi, i Вiн не2

видасть його на поталу його ворогам! На ложi недуги подасть йому сили Господь, усе ложе йому3

перемiнить в недузi його. Я промовив був: Господи, май же Ти милiсть до мене, вилiкуй душу мою,4

бо я перед Тобою згрiшив! Вороги мої кажуть на мене лихе: Коли вмре та загине iмення його? А5, 6

коли хто приходить вiдвiдати, мовить марне: його серце збирає для себе лихе, i як вийде надвiр, то
говорить про те... Всi мої вороги мiж собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють:7
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Негiдна рiч тисне його, а що вiн поклався то бiльше не встане!... Навiть приятель мiй, на якого 8, 9

надiявся я, що мiй хлiб споживав, пiдняв проти мене п’яту! Але, Господи, помилуй мене, i мене 10

пiдiйми, i я їм вiдплачу, iз того довiдаюся, що Ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мiй 11

ворог. А я через невиннiсть мою Ти пiдсилиш мене, i перед обличчям Своїм ти поставиш навiки 12

мене! Благословенний Господь, Бог iзраїлiв, вiд вiку й до вiку! Амiнь i амiнь! 13

Для диригетна хору. Псалом навчальний, синiв Кореєвих. Як лине той олень до водних потокiв, 42
так лине до Тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога Живого! Коли я прийду й 2

появлюсь перед Божим лицем? Сльоза моя стала для мене поживою вдень та вночi, коли кажуть 3

менi цiлий день: Де твiй Бог? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я многолюддi ходив, 4

i водив їх до Божого дому, iз голосом спiву й подяки святкового натовпу... Чого, душе моя, ти 5

сумуєш, i чого ти в менi непокоїшся? Май надiю на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за спасiння
Його! Мiй Боже, душа моя тужить в менi, бо я пам’ятаю про Тебе з країни Йордану й Гермону, iз 6

гори iз Мiц’ар. Прикликає безодня безодню на гуркiт Твоїх водоспадiв, усi вали Твої й хвилi Твої 7

перейшли надо мною. Удень виявляє Господь Свою милiсть, уночi ж Його пiсня зо мною, молитва 8

до Бога мого життя! Повiм я до Бога: Ти Скеле моя, чому Ти про мене забув? Чого я блукаю 9

сумний через утиск ворожий? Нiби костi ламають менi, коли вороги мої лають мене, коли кажуть 10

менi цiлий день: Де твiй Бог? Чого, душе моя, ти сумуєш, i чого ти в менi непокоїшся? Май надiю 11

на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за спасiння Його, мого Бога!
Розсуди мене, Боже, й справуйся за справу мою iз людьми небогобiйними, визволь мене вiд 43

людини обмани та кривди! Бож Бог Ти моєї твердинi, чого ж Ти покинув мене? Чого я блукаю 2

сумний через утиск ворожий? Пошли Своє свiтло та правду Свою, вони мене будуть провадити, 3

вони запровадять мене до Твоєї святої гори та до мiсць пробування Твого. i нехай я дiстанусь до 4

Божого жертiвника, до Бога розради й потiхи моєї, i буду на арфi хвалити Тебе, Боже, Боже Ти мiй!
Чого, душе моя, ти сумуєш, i чого ти в менi непокоїшся? Май надiю на Бога, бо я Йому буду ще 5

дякувати за спасiння Його, мого Бога!
Для диригетна хору. Синiв Кореєвих. Псалом навчальний. Боже, своїми ушима ми чули, нашi 44

батьки нам оповiдали: велике Ти дiло вчинив за їхнiх днiв, за днiв стародавнiх: Ти вигнав поганiв 2

Своєю рукою, а їх осадив, понищив народи, а їх Ти поширив! Не мечем бо своїм вони землю посi- 3

ли, i їхнє рамено їм не помогло, а правиця Твоя та рамено Твоє, та Свiтло обличчя Твого, бо Ти їх
уподобав! Ти Сам Цар мiй, о Боже, звели ж про спасiння для Якова: Тобою поб’ємо своїх воро- 4, 5

гiв, iм’ям Твоїм будемо топтати повсталих на нас, бо я буду надiятися не на лука свого, i мiй меч 6

не поможе менi, але Ти нас спасеш вiд противникiв наших, i наших ненависникiв засоромиш! Ми 7, 8

хвалимось Богом щодня, i повiки iм’я Твоє славимо, Села, та однак Ти покинув i нас засоромив, i 9

вже не виходиш iз нашими вiйськами: Ти вчинив, що вiд ворога ми обернулись назад, а нашi не- 10

нависники грабували собi наш маєток... Ти вiддав нас на поїд, немов тих овечок, i нас розпорошив 11

посеред народiв, Ти за безцiн продав Свiй народ, i цiни йому не побiльшив! Ти нас нашим сусiдам 12, 13

вiддав на зневагу, на наругу та посмiх для наших околиць, Ти нас учинив за прислiв’я поганам, i 14

головою хитають народи на нас... Передо мною щоденно безчестя моє, i сором вкриває обличчя 15

моє, через голос того, хто лає мене й проклинає, через ворога й месника... Прийшло було все це 16, 17

на нас, та ми не забули про Тебе, й заповiту Твого не порушили, не вступилось назад наше серце, 18

i не вiдхилився наш крок вiд Твоєї дороги! Хоч у мiсце шакалiв Ти випхнув був нас, i прикрив був 19

нас смертною тiнню, чи й тодi ми забули iм’я Бога нашого, i руки свої простягнули до Бога чужо- 20

го? Таж про те Бог довiдається, бо Вiн знає таємностi серця, що нас побивають за Тебе щоденно, 21, 22

пораховано нас, як овечок жертовних... Прокинься ж, для чого Ти, Господи, спиш? Пробудися, не 23

кидай назавжди! Для чого обличчя Своє Ти ховаєш, забуваєш про нашу недолю та нашу тiсноту? 24

Бо душа наша знижилася аж до пороху, а живiт наш прилiг до землi... Устань же, о Помоче наша, 25, 26

i викупи нас через милiсть Свою!
Для диригетна хору. На “Лiлеї”. Синiв Кореєвих. Псалом навчальний. Пiсня любови. Моє серце 45

бринить добрим словом, проказую я: Для Царя мої твори, мiй язик мов перо скорописця! Ти кра- 2

щий вiд людських синiв, в Твоїх устах розлита краса та добро, тому благословив Бог навiки Тебе.
Прив’яжи до стегна Свого, Сильний, Свого меча, красу Свою та величнiсть Свою, i в величностi 3, 4

Своїй сiдай, та й верхи помчися за справи правди, i лагiдности та справедливости, i навчить Тебе
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страшних чинiв правиця Твоя! Твої стрiли нагостренi, а вiд них пiд Тобою народи попадають, у5

серце Царських ворогiв. Престол Твiй, о Боже, на вiчнi вiки, берло правди берло Царства Твого.6

Ти полюбив справедливiсть, а беззаконня зненавидiв, тому намастив Тебе Бог, Твiй Бог, оливою7

радости понад друзiв Твоїх. Миро, алое й кассiя всi шати Твої, а з палат iз слонової кости струни8

Тебе звеселили. Серед скарбiв Твоїх царськi дочки, по правицi Твоїй стала цариця в офiрському9

щирому золотi. Слухай, дочко, й побач, i нахили своє ухо, i забудь свiй народ i дiм батька свого! А10, 11

Цар буде жадати твоєї краси, бо Вiн твiй Господь, а ти до землi Йому кланяйся. А Тирська дочка12

прийде з даром, будуть благати тебе найбагатшi з народу. Вся оздоба царської дочки усерединi,13

шата ж її погаптована золотом. У шати гаптованi вбрану провадять її до Царя, за нею дiвчата, по-14

други її, до Тебе провадженi. Провадять їх з радощами та потiхою, у палату царську вони вiйдуть.15

Замiсть батькiв Твоїх будуть сини Твої, їх по цiлiй землi Ти поставиш володарями. Я буду iм’я Твоє16, 17

згадувати по всiх поколiннях, тому то народи по вiчнi вiки Тебе славити будуть!
Для диригетна хору. Синiв Кореєвих. На спiв “Аламот”. Пiсня. Бог для нас охорона та сила,46

допомога в недолях, що часто трапляються, тому не лякаємось ми, як трясеться земля, i коли2

гори зсуваються в серце морiв! Шумлять i киплять Його води, через велич Його тремтять гори.3

Села. Рiчка, вiдноги її веселять мiсто Боже, найсвятiше iз мiсць пробування Всевишнього. Бог4, 5

серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шумiли народи, хитали-6

ся царства, а Вiн голос подав Свiй i земля розпливлася. З нами Господь Саваот, наша твердиня7

Бог Яковiв. Села. iдiть, оглядайте Господнi дiла, якi руйнування вчинив на землi! Аж до краю8, 9

землi припиняє Вiн вiйни, ламає Вiн лука й торощить списа, палить огнем колесницi! Вгамуйтесь10

та знайте, що Бог Я, пiднесусь мiж народами, пiднесусь на землi! З нами Господь Саваот, наша11

твердиня Бог Яковiв! Села.
Для диригетна хору. Синiв Кореєвих. Псалом. Всi народи, плещiть у долонi, покликуйте Боговi47

голосом радости, грiзний бо Всевишнiй Господь, Цар великий всiєї землi! Вiн народи пiд нас2, 3

пiдбиває, а поган нам пiд ноги, Вiн нашу спадщину для нас вибирає, величнiсть для Якова, що його4

полюбив. Села. Бог виступає при радiсних окриках, Господь при голосi рога. Спiвайте Боговi5, 6

нашому, спiвайте, спiвайте Царевi нашому, спiвайте, бо Бог Цар усiєї землi, спiвайте навчальний7

псалом! Бог зацарював над народами, Бог сiв на святому Своєму престолi! Зiбрались владики8, 9

народiв, народ Бога Авраамового, як Божi щити на землi, мiж ними Вiн сильно звеличений!
Пiсня. Псалом синiв Кореєвих. Великий Господь i прославлений вельми в мiстi нашого Бога, на48

святiй Своїй горi! Препишна країна, розрада всiєї землi, то Сiонська гора, на пiвнiчних околицях,2

мiсто Царя можновладного! Бог у храмах Своїх, за твердиню Вiн знаний. Бо царi ось зiбрались,3, 4

iшли вони разом, але, як побачили, то здивувались, полякалися та й розпорошились... Обгорнув5, 6

їх там страх, немов бiль породiллю; Ти схiднiм вiтром розбив кораблi тi Таршiськi. Як ми чули, так7, 8

бачили в мiстi Господа Саваота, у мiстi нашого Бога, Бог мiцно поставить навiки його! Села. Роз-9

мишляли ми, Боже, про милiсть Твою серед храму Твого. Як iм’я Твоє, Боже, так слава Твоя аж по10

кiнцi землi, справедливости повна правиця Твоя! Нехай веселиться Сiонська гора, Юдинi дочки11

хай тiшаться через Твої правосуддя. Оточiте Сiон й обступiте його, полiчiть його башти, звернiте12, 13

увагу на вала його, високiсть палати його пообмiрюйте, щоб розповiсти поколiнню наступному, бо14

Цей Бог то наш Бог на вiчнi вiки, Вiн буде провадити нас аж до смерти!
Для диригетна хору. Синiв Кореєвих. Псалом. Слухайте це, всi народи, вiзьмiть до ушей, усi49

мешканцi всесвiту, i людськi сини й сини мужiв, разом багатий та вбогий, мої уста казатимуть2, 3

мудрiсть, думка ж серця мого розумнiсть, нахилю своє ухо до приказки, розв’яжу свою загадку4

лiрою! Чому маю боятись у день лихолiття, як стане круг мене неправда моїх ошуканцiв, якi на5, 6

багатство своє покладають надiю, i своїми достатками хваляться? Але жодна людина не викупить7

брата, не дасть його викупу Боговi, бо викуп їхнiх душ дорогий, i не перестане навiки, щоб мiг8, 9

вiн ще жити навiки й не бачити гробу! Та люди побачать, що мудрi вмирають так само, як гинуть10

невiглас та неук, i лишають для iнших багатство своє... Вони думають, нiби доми їхнi навiки, мiсця11

їхнього замешкання з роду до роду, iменами своїми звуть землi, та не зостається в пошанi людина,12

подiбна худобi, що гине! Така їхня дорога глупота для них, та за ними йдуть тi, хто кохає їхню13

думку. Села. Вони зiйдуть в шеол, i смерть їх пасе, немов вiвцi, а праведники запанують над ними14

вiд рання; подоба їхня знищиться, шеол буде мешканням для них... Та визволить Бог мою душу15

iз влади шеолу, бо Вiн мене вiзьме! Села. Не лякайся, коли багатiє людина, коли збiльшується16



357 КНИГА ПСАЛМIВ 49. 17–53. 5

слава дому її, бо, вмираючи, не забере вона всього, її слава не пiде за нею! Хоч вона свою душу 17, 18

за життя свого хвалить, i славлять тебе, як для себе ти чиниш добро, вона прийде до роду батькiв 19

своїх, що свiтла вони не побачать навiки! Людина в пошанi, але нерозумна, подiбна худобi, що 20

гине!
Псалом Асафiв. Прорiк Бог над Богами Господь, i землю покликав вiд схiд сонця i аж до заходу 50

його. iз Сiону, корони краси, Бог явився в промiннi! Приходить наш Бог, i не буде мовчати: палю- 2, 3

чий огонь перед Ним, а круг Нього все буриться сильно! Вiн покличе згори небеса, i землю народ 4

Свiй судити: Позбирайте для Мене побожних Моїх, що над жертвою склали заповiта зо Мною. i 5, 6

небеса звiстять правду Його, що Бог Вiн суддя. Села. Слухай же ти, Мiй народе, бо буду ось Я 7

говорити, iзраїлевi, i буду свiдчить на тебе: Бог, Бог твiй Я! Я буду картати тебе не за жертви твої, 8

бо все передо Мною твої цiлопалення, не вiзьму Я бичка з твого дому, нi козлiв iз кошар твоїх, бо 9, 10

належить Менi вся лiсна звiрина та худоба iз тисячi гiр, Я знаю все птаство гiрське, i звiр польо- 11

вий при Менi! Якби був Я голодний, тобi б не сказав, бо Моя вся вселенна й усе, що на нiй! Чи 12, 13

Я м’ясо бичкiв споживаю, i чи п’ю кров козлiв? Принось Боговi в жертву подяку, i виконуй свої 14

обiтницi Всевишньому, i до Мене поклич в день недолi, Я тебе порятую, ти ж прославиш Мене! А 15, 16

до грiшника Бог промовляє: Чого про устави Мої розповiдаєш, i чого заповiта Мого на устах своїх
носиш? Ти ж науку зненавидiв, i поза себе слова Мої викинув. Як ти злодiя бачив, то бiгав iз ним, 17, 18

i з перелюбниками накладав. Свої уста пускаєш на зло, i язик твiй оману плете. Ти сидиш, проти 19, 20

брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матерi... Оце ти робив, Я ж мовчав, 21

i ти думав, що Я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе, i виложу все перед очi твої! Зрозу- 22

мiйте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб Я не схопив, бо не буде кому рятувати! Хто жертву подяки 23

приносить, той шанує Мене; а хто на дорогу Свою уважає, Боже спасiння йому покажу!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв.Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, i з великого 51

милосердя Свого загладь беззаконня мої! Обмий мене зовсiм з мого беззаконня, й очисти мене вiд 2

мого грiха, бо свої беззаконня я знаю, а мiй грiх передо мною постiйно. Тобi, одному Тобi я згрi- 3, 4

шив, i перед очима Твоїми лукаве вчинив, тому справедливий Ти будеш у мовi Своїй, бездоганний
у судi Своїм. Отож я в беззаконнi народжений, i в грiху зачала мене мати моя. Ото, полюбив єси 5, 6

правду в глибинах, i в таємних речах виявляєш премудрiсть менi. Очисти iсопом мене, i буду я чи- 7

стий, обмий Ти мене i я стану бiлiший вiд снiгу. Дай почути менi втiху й радiсть, i радiтимуть костi, 8

що Ти покрушив. Обличчя Своє заховай вiд грiхiв моїх, i всi беззаконня мої позагладжуй. Серце 9, 10

чисте створи менi, Боже, i тривалого духа в моєму нутрi вiднови. Не вiдкинь мене вiд Свого лиця, 11

й не бери Свого Духа Святого вiд мене. Верни менi радiсть спасiння Твого, i з лагiдним духом пiд- 12

тримай мене. Я буду навчати беззаконцiв дорiг Твоїх, i навернуться грiшнi до Тебе. Визволь мене 13, 14

вiд переступу кровного, Боже, Боже спасiння мого, мiй язик нехай славить Твою справедливiсть!
Господи, вiдкрий мої уста, i язик мiй звiстить Тобi хвалу, бо Ти жертви не прагнеш, а дам цiлопале- 15, 16

ння, то не любе воно Тобi буде. Жертва Боговi зламаний дух; серцем зламаним та упокореним Ти 17

не погордуєш, Боже! Ущаслив Своїм благоволiнням Сiон, збудуй мури для Єрусалиму, тодi Ти 18, 19

полюбиш Собi жертви правди, цiлопалення та приношення, тодi покладуть на Твiй вiвтар тельцiв!
Для диригетна хору. Псалом навчальний Давидiв. Чого хвалишся злом, о могутнiй? Цiлий день 52

Божа милiсть зо мною. Замишляє лукавство язик твiй, як та бритва нагострена ти, що чиниш 2

обману! Ти зло полюбив над добро, а неправду бiльш, як правду казати, Села, ти любиш уся- 3, 4

кi шкiдливi слова, ти язику обманний! Отож, Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з 5

намету тебе, й тебе викоренить iз країни життя. Села. i побачать це праведнi, й будуть боятись, i 6

будуть смiятися з нього: Ось муж, що Бога не чинить своєю твердинею, та на великiсть багатства 7

свого покладає надiю, втiкає до злого свого... А я як зелена оливка у Божому домi, надiюсь на 8

Божую милiсть на вiчнi вiки! Буду славити вiчно Тебе, що вчинив Ти оце, i про ймення Твоє буду 9

звiщати побожним Твоїм, що добре воно!
Для диригетна хору. На “Махалат”. Навчальний псалом. Давидiв. Безумний говорить у серцi 53

своїм: Нема Бога! Зiпсулись вони, i несправедливiсть обридливу чинять, нема доброчинця!... Бог 2

зорить iз неба на людських синiв, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усi повiд- 3

ступали, разом стали огидними, нема доброчинця, нема нi одного!... Чи ж не розумiють отi, хто 4

беззаконня вчиняє, що мiй люд поїдають? Вони споживають хлiб Божий, та не кличуть Його! Тодi 5

настрашилися страхом вони, хоч страху не було, бо розсипав Бог костi того, хто тебе оточив був, ти



53. 6–57. 8 КНИГА ПСАЛМIВ 358

їх посоромив, бо ними погордував Бог! Аби то Вiн дав iз Сiону спасiння iзраїлевi! Як долю Свого6

народу поверне Господь, то радiтиме Якiв, утiшатися буде iзраїль!
Для диригетна хору. На негiнах. Псалом навчальний Давидiв, як зiфiяни прийшли були та сказа-54

ли Сауловi: “Ось Давид помiж нами ховається!” Спаси мене, Боже, iменням Своїм, i мiццю Своєю
мене оправдай! Вислухай, Боже, молитву мою, нахили Своє ухо до слiв моїх уст, бо чужинцi пов-2, 3

стали на мене, розбишаки ж шукають моєї душi, вони Бога не ставили перед собою. Села. Ось4

Бог помагає менi, Господь серед тих, хто пiдтримує душу мою. Хай повернеться зло на моїх воро-5

гiв, Своєю правдою винищи їх. В добровiльному дарi я жертву Тобi принесу, iм’я Твоє, Господи,6

славити буду, що добре воно, бо мене воно визволило вiд усяких нещасть, i я бачу занепад моїх7

ворогiв!
Для диригетна хору. На негiнах. Псалом навчальний Давидiв. Вислухай, Боже, молитву мою й55

вiд благання мого не ховайся! Прислухайсь до мене й подай менi вiдповiдь, я блукаю у смутку сво-2

їм i стогну, вiд крику ворожого, вiд утискiв грiшного, бо грiх накидають на мене вони, i в гнiвi мене3

переслiдують... Тремтить моє серце в менi, i страхи смертельнi напали на мене, страх та тремтi-4, 5

ння на мене найшли, i тривога мене обгорнула... казав я: Коли б я мав крила, немов та голубка,6

то я полетiв би й спочив! Отож, помандрую далеко, пробуватиму я на пустинi. Села. Поспiшу7, 8

собi, щоб утекти перед вiтром бурхливим та бурею... Вигуби, Господи, та погуби язика їхнього, бо9

в мiстi я бачив насильство та сварку, вони ходять удень та вночi коло нього на мурах його, а грiх10

та неправда всерединi в ньому, нещастя всерединi в ньому, а з вулиць його не виходять насилля11

й обмана, бож не ворог злорiчить на мене, це я перенiс би, i не ненависник мiй побiльшивсь надо12

мною, я сховався б вiд нього, але ти, чоловiк менi рiвня, мiй приятель близький i знайомий менi, з13, 14

яким солодко щиру розмову провадимо, i ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу... Не-15

хай же впаде на них смерть, нехай зiйдуть вони до шеолу живими, бо зло в їхнiм мешканнi, у їхнiй
серединi! Я кличу до Бога, i Господь урятує мене: увечорi, вранцi й опiвднi я скаржусь й зiдхаю,16, 17

i Вiн вислухає мого голосу! У мирi Вiн викупить душу мою, щоб до мене вони не зближались, бо18

багато було їх на мене! Бог вислухає, i їм Той вiдповiсть, Хто вiдвiку сидить на престолi, Села,19

бо немає у них перемiн, i Бога вони не бояться, ворог витягнув руки свої проти тих, що в спокої20

жили з ним, вiн зганьбив заповiта свого, його уста гладенькi, як масло, та сварка у серцi його, вiд21

оливи м’якiшi слова його, та вони як мечi тi оголенi!... Свого тягара поклади ти на Господа, i тебе22

Вiн пiдтримає, Вiн нiколи не дасть захитатися праведному! А Ти їх, Боже мiй, поскидаєш до ями23

погибелi! Люди чинiв кривавих й обмани, бодай своїх днiв вони не дожили навiть до половини, а я
покладаю надiю на Тебе!

Для диригетна хору. На “Нiма голубка в далечинi”. Золотий Давидiв псалом, коли филистим-56
ляни захопили були його в Гатi. Помилуй мене, Боже, бо топче мене чоловiк, цiлий день вiн воює
та тисне мене! Чатують мої вороги цiлий день, бо багато таких, що воюють завзято на мене! Того2, 3

дня, коли страх обгортає мене, я надiю на Тебе кладу, я в Бозi хвалитиму слово Його, на Бога4

надiю кладу, й не боюся, що тiло учинить менi? Цiлий день бiль приносять слова мої, усi їхнi думки5

проти мене на зло: слiдкують, ховаються, пильнують вони мої стопи... Як чатують на душу мою,6

так Ти через грiх вiджени їх, пониж, Боже, людей в Своїм гнiвi! Полiчив Ти тиняння моє, помiсти ж7, 8

мої сльози перед Собою, чи ж вони не записанi в книзi Твоїй? Тодi то мої вороги повтiкають назад,9

того дня, як я кликати буду. Те я знаю, що Бог при менi, i в Бозi я справу свою докiнчу, докiнчу я в10

Господi справу! На Бога надiю кладу й не боюсь, що людина учинить менi? На менi зостаються,11, 12

о Боже, присяги Тобi, та для Тебе я виповню жертви хвали. Як Ти спас мою душу вiд смерти, то13

хiба ж не спасеш моїх нiг вiд падiння, щоб у свiтлi життя я ходив перед Богом?
Для диригетна хору. На спiв: “Не вигуби”. Золотий псалом Давидiв, коли вiн утiкав вiд Саула в57

печеру. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається душа моя, i в тiнi Твоїх крил я схо-
ваюсь, аж поки нещастя мине! Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро.2

Вiн пошле з небес i врятує мене, Вiн поганьбить того, хто чатує на мене. Села. Бог пошле Свою ми-3

лiсть та правду Свою на душу мою. Знаходжуся я серед левiв, що людських синiв пожирають, їхнi4

зуби як спис той та стрiли, а їхнiй язик гострий меч. Пiднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя5

над всiєю землею! Вороги приготовили пастку для стiп моїх, душу мою нахилили, вони викопали6

вовчу яму для мене, i попадали в неї самi! Села. Моє серце змiцнилося, Боже, змiцнилося серце7

моє, я буду спiвати та славити Тебе! Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфо та цитро, я8
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буду будити досвiтню зорю! Я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народiв, я буду спiвати Тобi 9

мiж племенами, бо Твоє милосердя велике воно аж до неба, а правда Твоя аж до хмар! Пiднесися 10, 11

ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всiєю землею!
Для диригетна хору. На спiв: “Не вигуби”. Золотий псалом Давидiв. Чи ж то справдi ви, мо- 58

жнi, говорите правду, чи людських синiв слушно судите? Отже, у серцi ви чините кривди, дорогу 2

насильства рук ваших торуєте ви на землi. Вiд лоня ще матернього вже вiддаленi несправедливi, 3

з утроби ще матерньої заблудилися неправдомовцi, їхня отрута така, як отрута змiїна, як отрута 4

глухої гадюки, що ухо своє затуляє, що не слухає голосу заклиначiв, чарiвника, в чарах вправного! 5

Поруйнуй, Боже, зуби їхнi в їхнiх устах, левчукам розбий, Господи, щелепи, нехай розпливуться, 6, 7

немов та вода, що собi розтiкається, хай пов’януть вони, як трава по дорозi, бодай стали, немов 8

той слимак, що в своїй слизотi розпускається, щоб сонця не бачили, як мертвий отой плiд у жiн-
ки! Поки почують тернину запалену вашi горшки, нехай буря її рознесе, чи свiжу, чи спалену! А 9, 10

праведний тiшитись буде, бо помсту побачить, у кровi безбожного стопи свої вiн обмиє! i скаже 11

людина: Поправдi є плiд справедливому, справдi є Бог, суддя на землi!
Для диригетна хору. На спiв: “Не вигуби”. Золотий псалом Давидiв, коли послав був Саул, i 59

стерегли його дiм. щоб убити його. Визволь мене вiд моїх ворогiв, о мiй Боже, вiд напасникiв моїх
охорони Ти мене! Визволь мене вiд злочинцiв, i спаси мене вiд кровожерних, бо ось причаїлись 2, 3

на душу мою, на мене збираються сильнi, не моя в тiм провина, о Господи, i не мiй грiх! Без моєї 4

провини вони он збiгаються та готуються, устань же назустрiч менi та побач! i Ти, Господи, Бо- 5

же Саваоте, Боже iзраїлiв, збудися, щоб покарати всiх поган, i не помилуй нiкого iз зрадникiв злих!
Села. Надвечiр вони повертаються, скиглять, як пес, i перебiгають по мiсту, й ось слова виверга- 6, 7

ють устами своїми, мечi в їхнiх губах, та хто це почує... Але посмiєшся з них, Господи, i всiх поган 8

засоромиш! Твердине моя, я Тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя! Мiй Бог, Його милiсть мене 9, 10

попередила, Бог учинить менi, що побачу падiння своїх ворогiв! Не вбивай їх, щоб народ мiй цього 11

не забув, мiццю Своєю розвiй їх i зниж їх, о щите наш, Господи! Грiх їхнiх уст слово губ їхнiх, i 12

нехай вони схопленi будуть своєю пихою, i за клятву й брехню, яку кажуть! У гнiвi їх знищ, знищ i 13

хай їх не буде, i хай знають вони, що царює Бог в Яковi, аж до кiнцiв землi! Села. А надвечiр вони 14

повертаються, скиглять, як пес, i перебiгають по мiсту. Вони вештатись будуть, щоб їсти, коли ж 15

не наїдяться, то скаржитись будуть. А я буду спiвати про силу Твою, буду радiсно вранцi хвалити 16

Твою милiсть, бо для мене Ти був в день недолi моєї твердинею й захистом! Твердине моя, до Тебе 17

спiвати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мiй Боже!
Для диригетна хору. На спiв: “Лiлея свiдчення”. Золотий псалом Давидiв для навчання, коли 60

вiн пiдпалив був Арам двух рiчок i Арам Цови, i вернувся Йоав i побив Едома в Солянiй долинi,
дванадцять тисяч. Боже, покинув Ти нас, розпорошив Ти нас, Ти нагнiвався був, повернися ж до
нас! Ти землею затряс, i її розiрвав, уздоров же уламки її, бо вона захиталась! Ти вчинив, що 2, 3

народ Твiй побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином... Ти дав прапора тим, хто боїться Тебе, щоб 4

збирались вони перед правдою. Села. Щоб любi Твої були визволенi, Своєю правицею допоможи, 5

й обiзвися до нас! У святинi Своїй Бог промовив: Нехай розвеселюсь, роздiлю Я Сихем i долину 6

Суккотську помiряю! Належить Менi Гiлеад, Менi Манасiя, а Єфрем охорона Моїй головi, Юда 7

берло Моє. Моав то мiдниця Мого миття, на Едом узуттям Своїм кину, филистею, вигукуй для 8

Мене iз радiстю! Хто мене запровадить до мiста твердинного, хто до Едому мене попровадить? 9

Хiба ж Ти покинув нас, Боже, i серед нашого вiйська не вийдеш вже, Боже? Подай же нам помiч 10, 11

на ворога, людська бо помiч марнота! Ми мужнiсть виявимо в Бозi, i Вiн потопче противникiв 12

наших!
Для диригетна хору. На струннiм iнструментi. Псалом Давидiв. Вислухай, Боже, благання моє, 61

почуй же молитву мою, я кличу до Тебе вiд краю землi, коли серце моє омлiває! На скелю, що 2

вища вiд мене, мене попровадь, бо для мене Ти став пристановищем, баштою сильною супроти 3

ворога! Хай я оселюся навiки в наметi Твоїм, в укриттi Твоїх крил заховаюся, Села, бо Ти, Боже, 4, 5

почув обiтницi мої, Ти дав спадщину тим, хто Ймення Твого боїться! Царевi примнож днi до днiв, 6

продовж роки йому немов вiчнi вiки, нехай вiн перед Божим лицем пробуває навiки, хай милiсть та 7

правда його стережуть! Отак буду спiвати я завжди про Ймення Твоє, виконувати буду щоденно 8

обiти свої!
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Для диригетна хору. Для Єдутуна. Псалом Давидiв.Тiльки вiд Бога чекай у мовчаннi, о душе62
моя, вiд Нього спасiння моє! Тiльки Вiн моя скеля й спасiння моє, Вiн твердиня моя, тому не2

захитаюся дуже! Доки будете ви нападати на людину? Усi хочете ви розтрощити її, немов мур3

той похилений, мов би паркан той валющий! Вони тiльки й думають, як би зiпхнути її з висоти,4

вони полюбили неправду: благословляють своїми устами, в своєму ж нутрi проклинають!... Села.
Тiльки вiд Бога чекай у мовчаннi, о душе моя, бо вiд Нього надiя моя! Тiльки Вiн моя скеля й5, 6

спасiння моє, Вiн твердиня моя, тому не захитаюсь! У Бозi спасiння моє й моя слава, скеля сили7

моєї, моє пристановище в Бозi! Мiй народе, кожного часу надiйтесь на Нього, серце своє перед8

Ним виливайте, Бог для нас пристановище! Села. Справдi, людськi сини як та пара, сини й вищих9

мужiв обмана: як узяти на вагу вони легшi вiд пари всi разом! Не надiйтесь на утиск, i не пишайтесь10

грабунком; як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього! Один раз Бог сказав, а двiчi11

я чув, що сила у Бога! i в Тебе, о Господи, милiсть, бо вiдплачуєш кожному згiдно з дiлами його!12

Псалом Давидiв, коли був вiн у пустинi юдейськiй. Боже Ти Бог мiй, я шукаю вiд рання Тебе,63
душа моя прагне до Тебе, тужить тiло моє за Тобою в країнi пустельнiй i вимученiй без води... Я2

так приглядався до Тебе в святинi, щоб бачити силу Твою й Твою славу, лiпша бо милiсть Твоя над3

життя, й мої уста Тебе прославляють! Так я буду в життi своїм благословляти Тебе, ради Ймення4

Твого буду руки свої пiдiймати! Насичується, нiби лоєм i товщем, душа моя, а уста мої хвалять5

губами спiвними. Як згадаю Тебе на постелi своїй, розмишляю про Тебе в сторожах нiчних: що6, 7

став Ти на помiч для мене, в тiнi ж Твоїх крил я спiватиму! Пригорнулась до Тебе душа моя, прави-8

ця Твоя пiдпирає мене. Вороги ж мою душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землi,9

нехай помордованi будуть мечем, бодай стали шакалам поживою! А цар звеселиться у Бозi, буде10, 11

хвалений кожен, хто йому присягає, будуть бо замкненi уста лжемовцям!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Вислухай, Боже, мiй голос, як скаржуся я, вiд страху во-64

рожого душу мою хорони! Заховай мене вiд потаємного збору злочинцiв, вiд крику свавiльцiв, якi2, 3

нагострили свого язика, як меча, натягнули стрiлу свою словом гiрким, щоб таємно стрiляти в не-4

винного, вони нагло стрiлятимуть в нього, i не будуть боятись!... У злiй справi змiцняють себе,5

змовляються пастки таємно розставити, кажуть: Хто буде їх бачити? Вони кривди ховають... За-6

гинемо, як задум їхнiй сповниться, бо нутро чоловiка та серце глибоке! Але вчинить Бог, що стрiла7

на них стрiлить, i нагло пораненi будуть, i вчинить, що їхнiй язик допадеться до них, i будуть хитати8

головою усi, хто спогляне на них!... i всi люди боятися будуть, i будуть розказувати про чин Бо-9

га, i дiло Його зрозумiють! i праведний Господом буде радiти, i буде вдаватись до Нього, i будуть10

похваленi всi простосердi!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Пiсня. Уся земле, покликуйте Боговi: Тобi, Боже, нале-65, 2

житься слава в Сiонi, i Тобi має вiдданий бути обiт! Ти, що молитви вислухуєш, всяке тiло до Тебе3

приходить! Справи грiшнi зробились сильнiшi вiд нас, Ти нашi грiхи пробачаєш! Блаженний, ко-4, 5

го вибираєш Ти та наближаєш, в оселях Твоїх спочивати той буде! наситимось ми добром дому
Твого, найсвятiшим iз храму Твого! Грiзнi речi Ти вiдповiдаєш нам правдою, Боже, Спасителю6

наш, надiє всiх кiнцiв землi та сущих далеко на морi, що гори ставиш Своєю силою, пiдперезаний7

мiццю, що втихомирюєш гуркiт морiв, їхнiх хвиль та галас народiв... i будуть боятись ознак Твоїх8, 9

мешканцi кiнцiв землi. Ти розвеселяєш країну, де вихiд поранку й де вечiр. Ти вiдвiдуєш землю та10

поїш її, Ти збагачуєш щедро її, повний води потiк Божий, Ти збiжжя готуєш її, бо Ти так приготовив
її! Ти рiллю її насичуєш вогкiстю, вирiвнюєш груддя її, розпускаєш дощами її, Ти благословляєш11

рослиннiсть її! Ти добром Своїм рiк вкороновуєш, i стежки Твої краплями товщу течуть! Пасови-12, 13

ська пустинi спливаються краплями, i радiстю пiдперезались узгiр’я! Луги зодягнулись отарами, а
долини покрилися збiжжям, гукають вони та спiвають!

Для диригетна хору. Пiсня. Псалом. Уся земле, покликуйте Боговi, виспiвуйте честь Його Ймен-66, 2

ню, честь для слави Його покладiть! Скажiть Богу: Якi Твої вчинки грiзнi! Через силу велику Твою3

Твої вороги пiддадуться Тобi, вся земля буде падати до нiг Твоїх, i спiвати Тобi буде, оспiвувати4

Ймення Твоє! Села. iдiть i погляньте на Божi дiла, Вiн грiзний у дiлах проти людських синiв! Вiн5, 6

на суходiл змiнив море, й переходили рiчку ногою, там радiли ми в Ньому! Вiн царює навiки Своєю7

могутнiстю, очi Його мiж народами зорять, нехай не несуться вiдступники! Села. Благословляйте,8

народи, нашого Бога, i голос слави Його розголошуйте, що зберiг при життi нашу душу, i не дав9
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нозi нашiй спiткнутись, бо Ти, Боже, нас випробовував, Ти нас перетопив, як срiбло перетоплю- 10

ється... Ти нас до в’язницi впровадив, Ти пута поклав нам на стегна, Ти їздити дав був людинi 11, 12

по головах наших, ми ввiйшли до огню й до води, але на широкi мiсця Ти нас вивiв! Увiйду я до 13

дому Твого з цiлопаленнями, обiти свої Тобi виплачу тi, що їх вимовили мої губи й сказали були 14

мої уста в тiснотi моїй! Цiлопалення ситих тельцiв пiднесу Тобi з димом кадильним баранячим, 15

приготую бикiв iз козлами. Села. iдiть, i послухайте, всi богобiйнi, а я розкажу, що Вiн учинив для 16

моєї душi: До Нього я кликав устами своїми, i хвали Йому пiд моїм язиком! Коли б беззаконня 17, 18

я бачив у серцi своїм, то Господь не почув би мене, але Бог почув, i вислухав голос моєї молитви! 19

Благословенний Бог, Який не вiдкинув моєї молитви й Свого милосердя вiд мене! 20

Для диригетна хору. На струнних знаряддях. Псалом. Пiсня. Нехай Бог помилує нас, i хай по- 67
благословить, хай засяє над нами обличчям Своїм, Села, щоб пiзнати дорогу Твою на землi, по- 2

серед народiв усiх спасiння Твоє! Хай Тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять Тебе всi 3

народи! Нехай веселяться й спiвають племена, бо Ти правдою судиш народи й племена ведеш на 4

землi! Села. Хай Тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять Тебе всi народи! Земля вро- 5, 6

жай свiй дала, Бог поблагословив нас, наш Бог! Нехай благословляє нас Бог, i всi кiнцi землi хай 7

бояться Його!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Пiсня. Нехай воскресне Бог, i розпорошаться вороги Йо- 68

го, i нехай вiд лиця Його повтiкають Його ненависники! Як дим розвiвається, так їх розвiй, як 2

топиться вiск вiд огню, отак несправедливi загинуть перед Божим лицем! А праведнi будуть ра- 3

дiти, i будуть тiшитися перед Богом, i веселитися в радостi будуть! Спiвайте Боговi, виспiвуй- 4

те Йменню Його, рiвняйте дорогу Тому, Хто їде на хмарах, Господь Йому Ймення, та перед Ним
веселiться! Сиротам батько й вдовицям суддя, то Бог у святому мешканнi Своїм! Бог самiтних 5, 6

уводить до дому, витягує в’язнiв з кайданiв, тiльки вiдступники мешкати будуть у спаленiй сонцем
землi! Боже, коли перед народом Своїм Ти виходив, коли йшов Ти пустинею, Села, то тряслася 7, 8

земля, також капало небо було перед Богом, Сiнай затремтiв перед Богом, Богом iзраїля! Дощ 9

добродiйний спускаєш Ти краплями, Боже, на спадок Свiй перемучений мiцно поставив його. У 10

ньому сидiло Твоє многолюддя, у Своїй добротi все готуєш Ти бiдному, Боже! Господь дає слово; 11

провiсниць велика многота: Царi вiйськ утiкають, утiкають, панi ж дому роздiлює здобич. Ко- 12, 13

ли ви спочиваєте мiж обiйстями то крила голубки покритi срiблом, а пера її зеленкавiстю золота.
Коли Всемогутнiй царiв розпорошував в Краї, то снiг Ти спускав на Цалмонi. Гора Божа Башан- 14, 15

ська гора, гора верхогiр’я гора та Башанська. Верхогiр’я, чого заздрiсно дивитеся на ту гору, що 16

Бог зажадав на мешкання Своє, i Господь буде мешкати там завжди? Колесниць Божих двi де- 17

сятьтисячки, тисячi багатократнi, Господь iз Сiнаю прибув до святинi. Ти пiднявся був на висоту, 18

полонених набрав, узяв дари ради людини, i вiдступники мешкати будуть у Господа Бога також.
Благословенний Господь, тягарi Вiн щоденно нам носить, Бог наше спасiння! Села. Бог для нас 19, 20

Бог спасiння, i в Господа Владики виходи смерти! Але розторощить Бог голову Своїх ворогiв, ма- 21

кiвку, вкриту волоссям, того, хто в грiхах своїх ходить! Промовив Господь: Я спроваджу з Башану 22

тебе, з глибин моря спроваджу, щоб ти ногу свою мив у кровi, щоб язик твоїх псiв мав частину 23

свою в ворогiв! Походи Твої, Боже, бачено, походи Бога мого у святинi мого Царя: Попереду 24, 25

йшли спiваки, потому грачi, посеред дiвчат, що бряжчали на бубнах: Благословляйте на зборах 26

Бога, Господа, ви, хто вiд джерел iзраїля! Там Венiямин молодий, їхнiй володар, князi Юди, їхнi 27

полки, князi Завулона, князi Нефталима. Твiй Бог наказав тобi силу, будь силою, Боже, того, кого 28

нам учинив! iз храму Твого на Єрусалимi царi привезуть Тобi дара. Погрози звiринi в очеретi, че- 29, 30

редi волiв разом з телятами людськими, понищ тих, хто кавалками срiбла милується, розпорош тi
народи, що воєн бажають! Прийдуть з Єгипту посли, i руки свої Куш простягне до Бога. Царства 31, 32

землi, спiвайте Боговi, виспiвуйте Господа, Села, що їздить в вiдвiчному небi небес. Ось Вiн за- 33

гримить Своїм голосом, голосом сильним. Визнайте Боговi силу, величнiсть Його над iзраїлем, а 34

в хмарах потуга Його! Бог грiзний у святинях Своїх, Бог iзраїлiв Вiн, що народовi дає силу й мiць, 35

Бог благословенний!
Для диригетна хору. На спiв: “Лелiї”. Давидiв. Спаси мене, Боже, бо води вже аж до душi пi- 69

дiйшли! Я загруз у глибокiм багнi, i нема на чiм стати, ввiйшов я до водних глибин, i мене залила 2

течiя! Я змучився в крику своїм, висохло горло моє, очi мої затуманились вiд виглядання надiї вiд 3
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Бога мого!... Тих, хто мене без причини ненавидить, стало бiльш, як волосся на моїй головi, на-4

бралися сили мої вороги, що безвинно мене переслiдують, чого не грабував, те вертаю! Боже, Ти5

знаєш глупоту мою, а грiхи мої перед Тобою не схованi! Нехай через мене не матимуть стиду отi,6

хто на Тебе надiється, Господи, Господи Саваоте; нехай через мене не матимуть сорому тi, хто шу-
кає Тебе, Боже iзраїлiв, бо я ради Тебе зневагу ношу, ганьба покрила обличчя моє!... Для братiв7, 8

своїх став я вiдчужений, i чужий для синiв своєї матерi, бо ревнiсть до дому Твойого з’їдає мене,9

i зневаги Твоїх зневажальникiв спадають на мене, i постом я виплакав душу свою, а це сталось10

менi на зневагу... За одежу надiв я верету, i за приказку став я для них: про мене балакають тi, хто11, 12

в брамi сидить, i пiснi тих, хто п’янке попиває... А я молитва моя до Тебе, Господи, в часi Твоєї зи-13

чливости; в многотi милосердя Твойого подай менi вiдповiдь про певнiсть спасiння Твого, визволь14

з болота мене, щоб я не втопився, щоб я урятований був вiд своїх ненависникiв та вiд глибокости
вод! Хай мене не заллє водяна течiя, i хай глибiнь мене не проковтне, i нехай своїх уст не замкне15

надо мною безодня! Обiзвися до мене, о Господи, в мiру доброї ласки Своєї, в мiру великости Сво-16

го милосердя звернися до мене, i обличчя Свого не ховай вiд Свого раба, бо тiсно менi, озвися ж17

небаром до мене, наблизись до моєї душi, порятуй же її, ради моїх ворогiв вiдкупи Ти мене!... Ти18, 19

знаєш наругу мою, i мiй сором та ганьбу мою, перед Тобою всi мої вороги! Моє серце зламала на-20

руга, i невигойний мiй сором: я чекав спiвчуття та немає його, i потiшителiв та не знайшов! i жовчi21

поклали у мiй хлiб потiшення, а в спразi моїй оцтом мене напували... Бодай пасткою стала їм їхня22

трапеза, а їхнi учти тенетами, бодай їхнi очi потемнiли, щоб їм не бачити, а їхнi клуби хай завжди23

хитаються! Вилий на них Свою ревнiсть, а полум’я гнiву Твого нехай їх доганяє! Нехай їхнє село24, 25

опустошене буде, хай мешканця в їхнiх наметах не буде! Бо кого Ти був збив, вони ще переслi-26

дують, i побiльшують муки раненим Тобою... Додай же грiха на їхнiй грiх, щоб вони не ввiйшли27

в справедливiсть Твою, нехай скресленi будуть iз книги життя, i хай не будуть записанi з праве-28

дними!... А я бiдний та хворий, але, Боже, спасiння Твоє мене чинить могутнiм, i я пiснею буду29, 30

хвалити iм’я Боже, спiвом вдячним Його величатиму! i буде для Господа краща вона вiд вола, вiд31

бика, що роги вiн має, що копита роздвоєнi має. Побачать слухнянi, i будуть радiти, хто ж Бога32

шукає нехай оживе ваше серце, бо до вбогих Господь прислухається, i в’язнями Своїми не гордує33

Вiн! Нехай хвалять Його небеса та земля, море й усе, що в них рухається, бо спасе Бог Сiона, i34, 35

збудує для Юди мiста, i замешкають там, i вспадкують його, i нащадки рабiв Його посядуть його,36

й тi, хто любить iм’я Його, житимуть в нiм!
Для диригетна хору. Давидiв. На пам’ятку. Поквапся спасти мене, Боже, Господи, поспiшися ж70

на помiч менi! Нехай посоромленi будуть, i хай застидаються тi, хто шукає моєї душi, щоб схопити2

її! Нехай подадуться назад, i нехай посоромленi будуть усi, хто бажає для мене лихого! Бодай3

повернулися з соромом тi, хто говорить на мене: Ага! Ага! Нехай тiшаться та веселяться Тобою4

усi, хто шукає Тебе, та хто любить спасiння Твоє, i хай завжди говорять: Хай буде великий Господь!
А я вбогий та бiдний, поспiши ж Ти до Мене, о Боже: моя помiч i мiй оборонець то Ти, Боже мiй, не5

спiзняйся!
До Тебе вдаюся я, Господи, хай же не буду повiк засоромлений! визволь мене через правду71, 2

Свою, i звiльни мене, нахили Своє ухо до мене, й спаси мене, стань для мене за скелю мешкальну,3

куди мiг би я завжди ховатись! Ти наказав рятувати мене, бо Ти скеля моя та твердиня моя! Бо-4

же мiй, визволь мене вiд руки беззаконного, вiд руки того, хто кривдить та гнобить мене, Ти бо,5

Владико, надiя моя, Господи, Ти охорона моя вiд юнацького вiку мого! На Тебе оперся я був вiд6

народження, вiд утроби моєї матерi Ти охорона моя, в Тобi моя слава постiйно! Я став багатьом,7

як дивовище, та Ти сильна моя охорона! Уста мої повнi Твоєї хвали, увесь день Твоєї величности!8

Не кидай мене на час старости, коли зменшиться сила моя, не лиши Ти мене, бо мої вороги проти9, 10

мене змовляються, а тi, що чатують на душу мою нараджаються разом, говорячи: Бог покинув11

його, доганяйте й хапайте його, бо нема, хто б його врятував!... Не вiддалюйся, Боже, вiд мене,12

Боже мiй поспiшися ж на помiч менi! Нехай посоромляться, хай позникають усi, хто ненавидить13

душу мою, бодай зодяглися в наругу та в сором усi, хто прагне для мене лихого! А я буду постiйно14

надiятись, i славу Твою над усе я помножу! Уста мої оповiдатимуть правду Твою, про спасiння15

Твоє увесь день, бо числа їх не знаю, буду славити вчинки великi всевладного Господа, згадаю16

про правду Твою, єдино Твою! Боже, навчав Ти мене вiд юнацтва мого, i аж дотепер я звiщаю про17
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чуда Твої. А Ти, Боже, не кидай мене аж до старости та сивини, поки я не звiщу про рамено Твоє 18

поколiнню, i кожному, хто тiльки прийде про чини великi Твої! Бо Твоя справедливiсть, о Боже, 19

сягає аж до високости, Боже, що речi великi вчинив, хто рiвний Тобi? Ти менi показав був великi 20

та лютi нещастя, та знов Ти оживиш мене, i з безодень землi мене знову Ти витягнеш, Ти збiльшиш 21

величнiсть мою, i знову потiшиш мене! А я буду на арфi хвалити Тебе, Твою правду, мiй Боже, iз 22

гуслами буду спiвати Тобi, Святий Ти iзраїлiв! Нехай спiвом радiють уста мої, бо буду спiвати Тобi 23

я та душа моя, яку Ти врятував! Шепоче про правду Твою мiй язик цiлий день, бо посоромленi, бо 24

поганьбленi всi, хто шукає лихого для мене!
Соломонiв. Боже, Свої суди царевi подай, а Свою справедливiсть для сина царевого, хай вiн 72, 2

правдою судить народа Твого, а вбогих Твоїх справедливiстю! Нехай гори приносять народовi 3

мир, а пагiрки правду. Вiн судитиме вбогих народу, помагатиме бiдним, i тиснути буде гнобителя! 4

Будуть боятися Тебе, поки сонця, i поки мiсяця, з роду до роду! Вiн зiйде, як дощ на покiс, немов 5, 6

краплi, що зрошують землю! Праведний буде цвiсти в його днi, а спокiй великий аж поки свiтитиме 7

мiсяць, i вiн запанує вiд моря до моря, i вiд Рiки аж до кiнцiв землi! Мешканцi пустинь на колiна 8, 9

попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати... Царi Таршiшу та островiв 10

дадуть дари, принесуть царi Шеви та Севи дарунки! i впадуть перед ним усi царi, i будуть служити 11

йому всi народи, бо визволить вiн бiдаря, що голосить, та вбогого, що немає собi допомоги! Вiн 12, 13

змилується над убогим та бiдним, i спасе душу бiдних, вiд кривди й насилля врятує їхню душу, 14

їхня кров дорога буде в очах його! i буде вiн жити, i дасть йому з золота Шеви, i завжди молитися 15

буде за нього, буде благословляти його кожен день! На землi буде збiжжя багато, на гiрському 16

верху зашумить, як Ливан, його плiд, i народ зацвiте по мiстах, як трава на землi! Хай iм’я його 17

буде навiки, хай росте, поки сонця, наймення його, нехай благословляються ним, будуть хвалити
його всi народи! Благословен Господь Бог, Бог iзраїлiв, єдиний, що чуда вчиняє, i благословенне 18, 19

навiки iм’я Його слави, i хай Його слава всю землю наповнить! Амiнь i амiнь! Скiнчились молитви 20

Давида, сина Єссея.
Псалом Асафiв. Поправдi Бог добрий iзраїлевi, Бог для щиросердих! А я, мало не послизнули- 73, 2

ся ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокiй безбожних, 3

бо не мають страждання до смерти своєї, i здорове їхнє тiло, на людськiй роботi нема їх, i разом iз 4, 5

iншими людьми не зазнають вони вдарiв. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата наси- 6

лля, вилазять їм очi вiд жиру, бажання їхнього серця збулися, смiються й злосливо говорять про 7, 8

утиск, говорять бундючно: свої уста до неба пiдносять, а їхнiй язик по землi походжає!... Тому 9, 10

то туди Його люди звертаються, i щедро беруть собi воду та й кажуть: Хiба Бог те знає, i чи має 11

Всевишнiй вiдомiсть, як он тi безбожнi й безпечнi на свiтi збiльшили багатство своє? Направду, 12, 13

надармо очистив я серце своє, i в невинностi вимив руки свої, i ввесь день я побитий, i щоранку 14

покараний... Коли б я сказав: Буду так говорить, як вони, то спроневiрився б я поколiнню синiв 15

Твоїх. i роздумував я, щоб пiзнати оте, та трудне воно в очах моїх, аж прийшов я в Божу святиню, 16, 17

i кiнець їхнiй побачив: направду, Ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув Ти їх! Як 18, 19

вони в однiй хвилi спустошенi, згинули, пощезали вiд страхiв! Немов сном по обудженнi, Господи, 20

образом їхнiм погордиш, мов сном по обудженнi! Бо болить моє серце, i в нутрi моїм коле, а я 21, 22

немов бидло й не знаю, я перед Тобою худобою став!... Та я завжди з Тобою, Ти держиш мене за 23

правицю, Ти Своєю порадою водиш мене, i потому до слави Ти вiзьмеш мене! Хто є менi на не- 24, 25

бесах, окрiм Тебе? А я при Тобi на землi не бажаю нiчого! Гине тiло моє й моє серце, та Бог скеля 26

серця мого й моя доля навiки, бо погинуть ось тi, хто бокує вiд Тебе, понищиш Ти кожного, хто 27

вiдступить вiд Тебе! А я, близькiсть Бога для мене добро, на Владику, на Господа свою певнiсть 28

складаю, щоб звiщати про всi Твої чини!
Псалом навчальний, Асафiв. Нащо, Боже, назавжди Ти нас опустив, чого розпалився Твiй гнiв 74

на отару Твого пасовиська? Спогадай про громаду Свою, яку Ти вiддавна набув, про племено 2

спадку Свого, що його Ти був викупив, про ту гору Сiон, що на нiй оселився, пiдiйми ж Свої стопи 3

до вiчних руїн, бо ворог усе зруйнував у святинi!... Ревiли Твої вороги у святинi Твоїй, умiстили 4

знаки за ознаки свої, виглядало то так, якби хто догори пiдiймав був сокири в гущавинi дерева... 5

А тепер її рiзьби ураз розбивають вони молотком та сокирами, Святиню Твою на огонь вiддали, 6, 7

оселю Твого Ймення аж дощенту збезчестили... Сказали вони в своїм серцi: Зруйнуймо їх разом! 8
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i спалили в краю всi мiсця Божих зборiв... Наших ознак ми не бачимо, нема вже пророка, i мiж9

нами немає такого, хто знає, аж доки це буде... Аж доки, о Боже, гнобитель знущатися буде, зне-10

важатиме ворог навiки iм’я Твоє? Для чого притримуєш руку Свою та правицю Свою? З середини11

лоня Свого їх понищ! А Ти, Боже, вiддавна мiй Цар, Ти чиниш спасiння посеред землi! Роздiлив12, 13

Ти був море Своєю потугою, побив голови змiям на водах, Ти левiятановi голову був поторощив,14

його Ти вiддав був на їжу народовi пустинi, Ти був роздiлив джерело та потiк, Ти висушив рiки15

великi! Твiй день, а також Твоя нiч, приготовив Ти свiтло та сонце, всi границi землi Ти поставив,16, 17

Ти лiто та зиму створив! Пам’ятай же про це: ворог знущається з Господа, а народ нерозумний18

зневажує Ймення Твоє! Не вiддай звiринi душi Своєї горлицi, живої Твоїх бiдарiв не забудь же19

назавжди! Споглянь же на Свiй заповiт, бо темноти землi повнi мешкань насилля! Нехай не вiд-20, 21

ходить пригноблений посоромленим, бiдний та вбогий нехай прославляють iмення Твоє! Встань22

же, о Боже, судися за справу Свою, пам’ятай про щоденну наругу Свою вiд безумного! Не забудь23

же про вереск Своїх ворогiв, про галас бунтiвникiв проти Тебе, що завжди зростає!
Для диригетна хору. “Не вигуби!” Псалом Асафiв. Пiсня. Прославляємо, Боже, Тебе, прослав-75

ляєм, бо близьке Твоє Ймення! Оповiдають про чуда Твої. Коли прийде година означена, то Я2

буду судити справедливо. Розтопилась земля, i всi її мешканцi, та стовпи її змiцнюю Я. Села. Я3, 4

сказав до лихих: Не шалiйте, а безбожним: Не пiдiймайте ви рога! Не пiдiймайте ви рога свого5

догори, не говорiть твердошийно, бо не вiд сходу, i не вiд заходу, i не вiд пустинi надiйде повищен-6

ня, але судить Бог: того Вiн понижує, а того повищує, бо чаша в Господнiй руцi, а шумливе вино7, 8

повне мiшаного, i наливає Вiн з нього, усi ж беззаконнi землi виссуть та вип’ють лиш дрiжджi її!
А я буду звiщати навiки, спiватиму Боговi Якова, вiдрубаю всi роги безбожних, роги праведного9, 10

пiднесуться!
Для диригетна хору. На негiнах. Псалом Асафiв. Пiсня. Бог знаний у Юдi, Його Ймення велике76

в iзраїлi! У Салимi намет Його, а мешкання Його на Сiонi, Вiн там поламав стрiли луку, щита2, 3

та меча, та вiйну! Села. Ти осяйний, потужнiший за гори вiдвiчнi. Обдерто людей сильносердих,4, 5

задрiмали вони своїм сном, i не знайшли своїх рук усi мужi вiйськовi... Вiд сварiння Твого, Боже6

Яковiв, оглушується колесниця та кiнь: Ти Ти грiзний, i хто перед обличчям Твоїм устоїть часу7

гнiву Твого?... Як звiщаєш Ти суд iз небес, то боїться й стихає земля, як встає Бог на суд, щоб8, 9

спасти всiх покiрних землi! Села. Бо й гнiв людський Тебе вихваляє, решту ж гнiву Ти поясом10

в’яжеш. Присягайте й виконуйте Господу, Боговi вашому, усi, хто Його оточає, хай приносять11

дарунка Грiзному: Вiн духа вельмож впокоряє, страшний Вiн для земних царiв!12

Для диригетна хору. Псалом Асафiв. Мiй голос до Бога, й я кликати буду, мiй голос до Бога, й77
почує мене! В день недолi моєї шукаю я Господа, до Нього рука моя витягнена вночi й не зомлiє,2

не хоче душа моя бути потiшена: згадаю про Бога й зiдхаю, розважаю й мiй дух омлiває! Села.3

Ти держиш повiки очей моїх, я побитий i не говорю... Пригадую я про днi давнi, про роки вiдвiчнi,4, 5

свою пiсню вночi я пригадую, говорю з своїм серцем, а мiй дух розважає: Чи навiки покине Го-6, 7

сподь, i вже бiльш не вподобає? Чи навiки спинилася милiсть Його? Чи скiнчилося слово Його в8

рiд i рiд? Чи Бог милувати позабув? Чи гнiвом замкнув Вiн Своє милосердя? Села. i промовив був9, 10

я: То страждання моє перемiна правицi Всевишнього. Пригадаю я вчинки Господнi, як чудо Твоє11

я згадаю вiддавна, i буду я думати про кожен Твiй чин, i про вчинки Твої оповiм! Боже, святая12, 13

дорога Твоя, котрий бог великий, як Бог наш? Ти Той Бог, що чуда вчиняє, Ти виявив силу Свою14

мiж народами, Ти визволив люд Свiй раменом, синiв Якова й Йосипа! Села. Тебе бачили води,15, 16

о Боже, Тебе бачили води й тремтiли, затряслися й безоднi. Лилася струмком вода з хмар, тучi17

видали грiм, також там i сям Твої стрiли лiтали. Гуркiт грому Твого на небесному колi, й блискав-18

ки освiтили вселенну, тремтiла й тряслася земля! Через море дорога Твоя, а стежка Твоя через19

води великi, i не видно було Твоїх стiп. Ти провадив народ Свiй, немов ту отару, рукою Мойсея та20

Аарона.
Пiсня навчальна Асафова. Послухай, мiй люду, науки моєї, нахилiть своє ухо до слiв моїх уст,78

нехай я вiдкрию уста свої приказкою, нехай стародавнi прислiв’я я висловлю! Що ми чули й пi-2, 3

знали, i що розповiдали батьки нашi нам, того не сховаємо вiд їхнiх синiв, будемо розповiдати про4

славу Господню аж до поколiння останнього, i про силу Його та про чуда Його, якi Вiн учинив! Вiн5

поставив засвiдчення в Яковi, а Закона поклав ув iзраїлi, про якi наказав був Вiн нашим батькам
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завiдомити про них синiв їхнiх, щоб знало про це поколiння майбутнє, сини, що народженi будуть, 6

устануть i будуть розповiдати своїм дiтям. i положать на Бога надiю свою, i не забудуть дiл Бо- 7

жих, Його ж заповiдi берегтимуть. i не стануть вони, немов їхнi батьки, поколiнням непокiрливим 8

та бунтiвничим, поколiнням, що серця свого не поставило мiцно, i що дух його Богу невiрний. Си- 9

ни Єфрема, озброєнi лучники, повернулися взад у день бою: вони не берегли заповiту Божого, а 10

ходити в Законi Його вiдреклися, i забули вони Його чини та чуда Його, якi їм показав. Вiн чудо 11, 12

вчинив був для їхнiх батькiв ув єгипетськiм краї, на полi Цоанськiм: Вiн море розсiк, i їх перепро- 13

вадив, а воду поставив, як вал; i провадив їх хмарою вдень, а сяйвом огню цiлу нiч; на пустинi 14, 15

Вiн скелi розсiк, i щедро усiх напоїв, як з безоднi. Вiн витягнув iз скелi потоки, i води текли, немов 16

рiки. Та грiшили вони проти Нього ще далi, i в пустинi гнiвили Всевишнього, i Бога вони випро- 17, 18

бовували в своїм серцi, для душ своїх їжi бажаючи. i вони говорили насупроти Бога й казали: Чи 19

Бог зможе в пустинi трапезу зготовити? Тож ударив у скелю i води линули, i полилися потоки! Чи 20

Вiн зможе також дати хлiба? Чи Вiн наготує м’ясива народовi Своєму? Тому то почув це Господь 21

та й розгнiвався, i огонь запалав проти Якова, i проти iзраїля теж знявся гнiв, бо не вiрували во- 22

ни в Бога, i на спасiння Його не надiялись. А Вiн хмарам згори наказав, i вiдчинив дверi неба, i 23, 24

спустив, немов дощ, на них манну для їжi, i збiжжя небесне їм дав: Хлiб ангольський їла людина, 25

Вiн послав їм поживи до ситости! Крiм цього, Вiн схiднього вiтра порушив на небi, i мiццю Своєю 26

привiв полудневого вiтра, i дощем на них м’ясо пустив, немов порох, а птаство крилате, як мор- 27

ський пiсок, i спустив його серед табору його, коло наметiв його. i їли вони та й наситились дуже, 28, 29

Вiн їм їхнє бажання принiс! Та ще не вдовольнили жадання свого, ще їхня їжа була в їхнiх устах, 30

а гнiв Божий пiднявся на них, та й побив їхнiх ситих, i вибранцiв iзраїлевих повалив... Проте ще 31, 32

й далi грiшили вони та не вiрили в чуда Його, i Вiн докiнчив у марнотi їхнi днi, а їхнi лiта у страху. 33

Як Вiн їх побивав, то бажали Його, i верталися, й Бога шукали, i пригадували, що Бог їхня скеля, 34, 35

i Бог Всевишнiй то їхнiй Викупитель. i своїми устами влещували Його, а своїм язиком лжу сплi- 36

тали Йому, бо їхнє серце не мiцно стояло при Нiм, i не були вони вiрнi в Його заповiтi... Та вiн, 37, 38

Милосердний, грiх прощав i їх не губив, i часто вiдвертав Свiй гнiв, i не будив усю Свою лютiсть,
i Вiн пам’ятав, що вони тiльки тiло, вiтер, який переходить i не повертається! Скiльки вони про- 39, 40

гнiвляли Його на пустинi, зневажали Його на степу! i все знову та знов випробовували вони Бога, 41

i зневажали Святого iзраїлевого, вони не пам’ятали руки Його з дня, як Вiн вибавив їх iз недолi, 42

як в Єгиптi чинив Вiн знамена Свої, а на полi Цоанському чуда Свої, i в кров обернув рiчки їхнi та 43, 44

їхнi потоки, щоб вони не пили... Вiн послав був на них рої мух, i їх жерли вони, i жаб i вони їх губи- 45

ли. А врожай їхнiй вiддав був Вiн гусенi, а їхню працю саранi. Виноград їхнiй Вiн градом побив, а 46, 47

приморозком їхнi шовковицi. i Вiн градовi вiддав їхнiй скот, а блискавкам череди їхнi. Вiн послав 48, 49

був на них Свiй гнiв запальний, i лютiсть, й обурення, й утиск, наслання злих анголiв. Вiн дорогу 50

зрiвняв був для гнiву Свого, їхнi душi не стримав вiд смерти, життя ж їхнє вiддав моровицi. i побив 51

Вiн усiх перворiдних в Єгиптi, первiсткiв сили в наметах Хамових. i повiв Вiн, немов ту отару, на- 52

род Свiй, i їх попровадив, як стадо, в пустинi. i провадив безпечно Вiн їх, i вони не боялись, а море 53

накрило було ворогiв їхнiх. i Вiн їх привiв до границi святинi Своєї, до тiєї гори, що правиця Його 54

набула. i народи Вiн повиганяв перед їхнiм обличчям, i кинув для них жеребка про спадок, i в їхнiх 55

наметах племена iзраїлевi оселив. Та й далi вони випробовували та гнiвили Всевишнього Бога, i 56

Його постанов не додержували, i вiдступали та зраджували, немов їхнi батьки вiдвернулись, як 57

обманливий лук. i жертiвниками своїми гнiвили Його, i дрочили Його своїми фiгурами. Бог почув 58, 59

усе це i розгнiвався, i сильно обридивсь iзраїлем, i покинув оселю в Шiло, скинiю ту, що вмiстив 60

був посеред людей, i вiддав до неволi Вiн силу Свою, а величнiсть Свою в руку ворога... i вiддав 61, 62

для меча Свiй народ, i розгнiвався був на спадщину Свою: його юнакiв огонь пожирав, а дiвчатам 63

його не спiвали весiльних пiсень, його священики вiд меча полягли, i не плакали вдови його. Та 64, 65

небавом збудився Господь, немов зо сну, як той велет, що нiби вином був пiдкошений, i вдарив 66

Своїх ворогiв по озадку, вiчну ганьбу їм дав! Та Вiн погордив намет Йосипiв, i племена Єфремо- 67

вого не обрав, а вибрав Собi плем’я Юдине, гору Сiон, що її полюбив! i святиню Свою збудував 68, 69

Вiн, як мiсце високе, як землю, що навiки її вгрунтував. i вибрав Давида, Свого раба, i вiд кошар 70

його взяв, вiд кiтних овечок його Вiн привiв, щоб Якова пас вiн, народа Свого, та iзраїля, спадок 71



78. 72–83. 2 КНИГА ПСАЛМIВ 366

Свiй, i вiн пас їх у щиростi серця свого, i провадив їх мудрiстю рук своїх!72

Псалом Асафiв. Боже, погани ввiйшли до спадку Твого, занечистили храм Твiй святий, Єру-79
салим на руїни змiнили! Рабiв Твоїх трупи вони вiддали на поживу для птаства небесного, тiло2

Твоїх богобiйних звiринi земнiй... Вони розливали їхню кров, немов воду, в околицях Єрусалиму,3

i не було погребальникiв!... Ми стали за ганьбу для наших сусiдiв, за наругу та посмiх для наших4

околиць... Аж доки, о Господи, гнiватись будеш назавжди, доки буде палати Твiй гнiв, як огонь?5

Вилий Свiй гнiв на людей, що Тебе не пiзнали, i на царства, що Ймення Твого не кличуть, бо вони6, 7

з’їли Якова, а мешкання його опустошили! Не пам’ятай грiхiв предкiвських нам, нехай попере-8

дить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсiм ослабли!... Поможи нам, Боже нашого спасiння,9

ради слави Ймення Твого, i збережи нас, i прости нашi грiхи ради Ймення Свого! Чого будуть10

казати погани: Де їхнiй Бог? Нехай в наших очах мiж народами стане вiдомою помста за пролиту
кров Твоїх рабiв, нехай перед лице Твоє дiйде стогiн в’язня! За великiстю сили рамена Твого збе-11

режи на смерть прирокованих! А нашим сусiдам верни семикратно на лоно їхнє їхню наругу, якою12

Тебе зневажали, о Господи! А ми, Твiй народ i отара Твого пасовиська, будем дякувати Тобi вiчно,13

будем оповiдати про славу Твою з роду в рiд!
Для диригетна хору. На “Лiлеї”. Свiдоцтво. Псалом Асафiв. Пастирю iзраїлiв, послухай же, Ти,80

що провадиш, немов ту отару, Йосипа, що на Херувимах сидиш, появися перед обличчям Єфрема,2

i Венiямина, i Манасiї! Пробуди Свою силу, i прийди, щоб спасти нас! Боже, приверни нас, i хай3

засяє обличчя Твоє, й ми спасемось! Господи, Боже Саваоте, доки будеш Ти гнiватися на молитву4

народу Свого? Ти вчинив був, що їли вони слiзний хлiб, i їх напоїв Ти сльозами великої мiри... Ти5, 6

нас положив суперечкою нашим сусiдам, i насмiхаються з нас неприятелi нашi... Боже Саваоте,7

приверни нас, i хай засяє обличчя Твоє, й ми спасемось! Виноградину Ти перенiс iз Єгипту, Ти8

вигнав народи й її посадив, Ти випорожнив перед нею, i закоренила корiння своє, й переповнила9

край, гори покрилися тiнню її, а вiття її Божi кедри, аж до моря галузки її посилаєш, а паростi10, 11

її до рiки! Але нащо вилiм зробив Ти в горожi її, i всi нищать її, хто проходить дорогою? Гризе її12, 13

вепр лiсовий, i звiрина польова виїдає її! Боже Саваоте, вернися ж, споглянь iз небес i побач, i14

вiдвiдай цього виноградника, i охорони його, якого насадила правиця Твоя, i галузку, яку Ти для15

Себе змiцнив! В огнi виноградина спалена, вiдтята, гинуть вiд свару обличчя Твого, нехай буде16, 17

рука Твоя над мужем Твоєї правицi, на людському синi, якого змiцнив Ти Собi! А ми не вiдступимо18

вiд Тебе, Ти нас оживиш, i ми будемо iм’я Твоє кликати! Господи, Боже Саваоте, приверни нас, i19

хай засяє обличчя Твоє, й ми спасемось!
Для диригетна хору. На гiтiйськiм знаряддi. Асафiв. Спiвайте Боговi, нашiй твердинi, покликуй-81

те Боговi Якова, заспiвайте пiсню, i заграйте на бубнi, на цитрi приємнiй iз гуслами, засурмiть у2, 3

сурму в новомiсяччя, на повнi в день нашого свята, бо це право iзраїлевi, Закон Бога Якова! На4, 5

свiдчення в Йосипi Вiн учинив його, як пiшов був на землю єгипетську. Почув був там мову, якої не
знав: Рамена його Я звiльнив з тягару, вiд коша його руки звiльнились. Ти був кликав у недолi,6, 7

й я видер тебе, Я вiдповiдаю тобi в укриттi громовiм, Я випробував був тебе над водою Мериви.
Села. Слухай же ти, Мiй народе, i хай Я засвiдчу тобi, о iзраїлю, коли б ти послухав Мене: не-8, 9

хай бога чужого у тебе не буде, i не кланяйся богу сторонньому! Я Господь, Бог твiй, що з краю10

єгипетського тебе вивiв, вiдчини свої уста i Я їх наповню! Але Мiй народ не послухався був Мого11

голосу, не згодився зо Мною iзраїль, i Я їх пустив ради впертости їхнього серця, нехай вони йдуть12

за своїми порадами! Коли б Мiй народ був послухав Мене, коли б був iзраїль ходив по дорогах13

Моїх, ще мало i Я похилив би був їхнiх ворогiв, i руку Свою повернув би був Я на противникiв14

їхнiх! Ненависники Господа йому б покорились, i був би навiки їхнiй час, i Я жиром пшеницi його15, 16

годував би, i медом iз скелi тебе б насищав!
Псалом Асафiв. Бог на Божiм зiбраннi стоїть, серед богiв Вiн судить: Аж доки ви будете не-82, 2

справедливо судити, i доки будете ви пiдiймати обличчя безбожних? Села. Розсудiте нужденного3

та сироту, оправдайте убогого та бiдаря, порятуйте нужденного та бiдака, збережiть з руки не-4

справедливих! Не пiзнали та не зрозумiли, у темрявi ходять вони... Всi основи землi захитались...5

Я сказав був: Ви боги, i сини ви Всевишнього всi, та однак повмираєте ви, як людина, i попадаєте,6, 7

як кожен iз вельмож. Устань же, о Боже, та землю суди, бо у владi Твоїй всi народи!8

Пiсня. Псалом Асафiв. Боже, не будь мовчазним, не мовчи, i не будь Ти спокiйним, о Боже, бо83, 2
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ось зашумiли Твої вороги, а Твої ненависники голови попiдiймали! Вони проти народу Твого хи- 3

трий задум видумують, i нараджуються проти тих, кого Ти бережеш! Вони кажуть: Ходiть но, та 4

знищимо їх з-мiж народiв, i згадуватись бiльш не буде iмення iзраїля! Бо вони однодушно наради- 5

лися, проти Тебе умови складають, намети Едома й iзмаїльтян, Моав та агаряни, Гевал i Аммон, i 6, 7

Амалик, Филистея з мешканцями Тиру. i Ашшур поєднався був з ними, вони синам Лотовим стали 8

раменом. Села. Зроби їм, як Мiдiяновi, як Сiсерi, як Явiновi в долинi Кiшон, при Ен-Дорi вони 9, 10

були знищенi, стали погноєм землi! Поклади їх та їхнiх вельмож, як Орева, й як Зеева, й як Зе- 11

ваха, й як Цалмунну, усiх їхнiх князiв, що казали були: Вiзьмiмо на спадок для себе помешкання 12

Боже! Боже мiй, бодай стали вони, немов порох у вихрi, як солома на вiтрi! Як огонь палить лiс, 13, 14

й як запалює полум’я гори, так Ти їх пожени Своїм вихром, i настраш Своєю бурею! Наповни 15, 16

обличчя їхнє соромом, i хай шукають вони Твоє Ймення, о Господи! Нехай будуть вони засором- 17

ленi, й завжди хай будуть настрашенi, i хай застидаються, й хай вони згинуть! i нехай вони знають, 18

що Ти, Твоє Ймення Господь, Сам Ти, Всевишнiй, на цiлiй землi!
Для диригетна хору. На гiтiйськомiм знаряддi. Синiв Кореєвих. Псалом. Якi любi оселi Твої, Го- 84

споди Саваоте! Затужена та омлiває душа моя за подвiр’ями Господа, моє серце та тiло моє линуть 2

до Бога Живого! i пташка знаходить домiвку, i кубло собi ластiвка, де кладе пташенята свої, при 3

жертiвниках Твоїх, Господи Саваоте, Царю мiй i Боже мiй! Блаженнi, хто мешкає в домi Твоїм, 4

вони будуть повiки хвалити Тебе! Села. Блаженна людина, що в Тобi має силу свою, блаженнi, що 5

в їхньому серцi дороги до Тебе, тi, що через долину Плачу переходять, чинять її джерелом, i дощ 6

раннiй дає благословення! Вони ходять вiд сили до сили, i показуються перед Богом у Сiонi. Го- 7, 8

споди, Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй, Боже Яковiв! Села. Щите наш, поглянь же, 9

о Боже, i придивись до обличчя Свого помазанця! Лiпший бо день на подвiр’ях Твоїх, анiж тисяча 10

в iншому мiсцi, я б вибрав сидiти при порозi дому Бога мого, анiж жити в наметах безбожности! Бо 11

сонце та щит Господь, Бог! Господь дає милiсть та славу, добра не вiдмовляє усiм, хто в невинностi
ходить. Господи Саваоте, блаженна людина, що на Тебе надiється! 12

Для диригетна хору. Синiв Кореєвих. Псалом. Ти вподобав Собi Свою землю, о Господи, долю 85
Якову Ти повернув, Ти провину народу Свого простив, увесь грiх їхнiй покрив! Села. Ти гнiв Свiй 2, 3

увесь занехав, Ти повстримав Свiй гнiв вiд палючої лютости! Поверни нас до Себе, о Боже нашого 4

спасiння, а Свiй гнiв проти нас поторощ! Чи навiки Ти гнiватись будеш на нас, i протягнеш Свiй 5

гнiв з роду в рiд? Отож, Ти оживиш нас знову, i буде радiти народ Твiй Тобою! Покажи нам, о 6, 7

Господи, милiсть Свою, i подай нам спасiння Своє, нехай я почую, що каже Бог, Господь, бо гово- 8

рить Вiн Мир! народовi Своєму й Своїм святим, i нехай до безумства вони не вертаються! Справ- 9

дi, спасiння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашiй землi. Милiсть та 10

правда спiткаються, справедливiсть та мир поцiлуються, правда з землi виростає, а справедли- 11

вiсть iз небес визирає. i Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свiй. Справедливiсть 12, 13

ходитиме перед обличчям Його, i кроки свої на дорогу поставить.
Молитва Давидова. Нахили, Господи, ухо Своє i вислухай мене, бо я бiдний та вбогий! Бережи 86, 2

мою душу, бо я богобiйний, спаси Ти, мiй Боже, Свого раба, що на Тебе надiю кладе! Змилосердь- 3

ся до мене, о Господи, бо я кличу до Тебе ввесь день, потiш душу Свого раба, бо до Тебе пiдношу 4

я, Господи, душу мою, бо Ти, Господи, добрий i вибачливий, i многомилостивий для всiх, хто кличе 5

до Тебе! Почуй же, о Господи, молитву мою, i вислухай голос благання мого, в день недолi своєї я 6, 7

кличу до Тебе, бо Ти обiзвешся до мене! Нема, Господи, помiж богами такого, як Ти, i чинiв нема, 8

як чини Твої! Всi народи, яких Ти створив, поприходять i попадають перед лицем Твоїм, Господи, 9

та iм’я Твоє славити будуть, великий бо Ти, та чуда вчиняєш, Ти Бог єдиний! Дорогу Свою пока- 10, 11

жи менi, Господи, i я буду ходити у правдi Твоїй, приєднай моє серце боятися Ймення Твого! Я буду 12

всiм серцем своїм вихваляти Тебе, Господи, Боже Ти мiй, i славити буду повiки iм’я Твоє, велика 13

бо милiсть Твоя надо мною, i вирвав Ти душу мою вiд шеолу глибокого! Боже, злочинцi повстали 14

на мене, а натовп гнобителiв прагне моєї душi, i перед собою не ставлять Тебе... А Ти, Господи, 15

Бог щедрий i милосердний, довготерпеливий i многомилостивий, i справедливий, зглянься на ме- 16

не, й помилуй мене, подай же Своєму рабовi Свою силу, i спаси сина Своєї невiльницi! Учини менi 17

знака на добре, i нехай це побачать мої ненависники, i хай засоромленi будуть, бо Ти, Господи, менi
допомiг та мене звеселив!
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Синiв Кореєвих. Псалом. Пiсня. Основа його на горах святих, Господь любить брами Сiону87, 2

понад усi селища Якововi. Славне розповiдають про тебе, мiсто Боже! Села. Тим, хто знає мене,3, 4

нагадаю про Рагав та про Вавилон; ось Филистея та Тир з Кушем кажуть: Отой народився був там.
i про Сiон говоритимуть: Той i той народився був у ньому, й Сам Всевишнiй змiцняє його! Господь5, 6

буде лiчити у книзi народiв: Оцей народився був там! Села. i спiвають у танку вони: У Тобi всi7

джерела мої!
Пiсня. Псалом. Синiв Кореєвих. Для диригетна хору. На “Махалат лефннот”. Пiсня навчаль-88

на Гемана езрахеяннина. Господи, Боже спасiння мого, вдень я кличу й вночi я перед Тобою: хай2

молитва моя дiйде перед обличчя Твоє, нахили Своє ухо до зойку мого, душа бо моя наситилась3

нещастями, а життя моє зблизилося до шеолу! Я до тих прирахований став, що в могилу вiдхо-4

дять, я став, немов муж той безсилий... Я кинений серед померлих, немов отi трупи, що в гробi5

лежать, що про них Ти не згадуєш бiльш, i потятi вони вiд Твоєї руки... Умiстив Ти мене в глибо-6

чезну могилу, до пiтьми в глибинах. На мене лягла Твоя лють, i Ти всiма Своїми ламаннями мучив7

мене... Села. Вiддалив Ти вiд мене знайомих моїх, учинив Ти мене за огиду для них... Я замкне-8

ний i не виходжу, стемнiло з бiди моє око... Я кожного дня Тебе кличу, о Господи, простягаю до9

Тебе руки свої!... Чи Ти чудо вчиниш померлим? Чи трупи встануть i будуть хвалити Тебе? Села.10

Хiба милiсть Твоя буде в гробi звiщатись, а вiрнiсть Твоя в аввадонi? Чи познається в темрявi11, 12

чудо Твоє, а в краю забуття справедливiсть Твоя? Та я кличу до Тебе, о Господи, i вранцi молитва13

моя Тебе випереджує... Для чого, о Господи, кидаєш душу мою, ховаєш вiд мене обличчя Своє?14

Нужденний я та помираю вiдмалку, переношу страхiття Твої, я ослаблений став... Перейшли надо15, 16

мною Твої пересердя, страхiття Твої зруйнували мене, вони оточають мене, як вода, увесь день,17

вони разом мене облягають... друга й приятеля вiддалив Ти вiд мене, знайомi мої як та темрява!...18

Навчальна пiсня Етана езрахеяннина. Про милостi Господа буду спiвати повiки, я буду звiщати89
устами своїми про вiрнiсть Твою з роду в рiд! Бо я був сказав: Буде навiки збудована милiсть,2

а небо Ти вiрнiсть Свою встановляєш на нiм. Я склав заповiта з вибранцем Своїм, присягнув Я3

Давидовi, Моєму рабовi: Встановлю Я навiки насiння твоє, а твiй трон Я збудую на вiчнi вiки!4

Села. i небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вiрнiсть Твою на зiбраннi святих, бо хто в небi5, 6

подiбний до Господа? Хто подiбний до Господа серед Божих синiв? Бог дуже страшний у зiбраннi7

святих, i грiзний Вiн на цiле довкiлля Своє! Господи, Боже Саваоте, хто сильний, як Ти, Госпо-8

ди? А вiрнiсть Твоя на довкiллi Твоїм! Ти пануєш над силою моря, коли пiдiймаються хвилi, Ти9

їх втихомирюєш. Ти стиснув Рагава, як трупа, i сильним раменом Своїм розпорошив Своїх воро-10

гiв. Твої небеса, Твоя теж земля, вселенна i все, що на нiй, Ти їх заложив! Пiвнiч та пiвденє Ти їх11, 12

створив, Фавор та Хермон спiвають про Ймення Твоє. Могутнє рамено Твоє, рука Твоя сильна,13

висока правиця Твоя! Справедливiсть та право пiдстава престолу Твого, милiсть та правда облич-14

чя Твоє випереджують! Блаженний народ, що знає вiн поклик святковий, Господи, вони ходять у15

свiтлi обличчя Твого! Радiють вони цiлий день Твоїм iменням, i пiдвищуються Твоєю справедливi-16

стю, бо окраса їхньої сили то Ти, а Твоєю зичливiстю рiг наш пiдноситься, бо щит наш Господнiй,17, 18

а цар наш вiд Святого iзраїлевого! Тодi богобiйним Своїм промовляв Ти в об’явленнi та говорив:19

Я поклав допомогу на сильного, Я вибранця пiднiс iз народу: знайшов Я Давида, Свого раба, Я20

його намастив Своєю святою оливою, щоб iз ним була сильна рука Моя, а рамено Моє вмiцнило21

його! Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслiдувати, його ворогiв поб’ю22, 23

перед обличчям його, i вдарю його ненависникiв! iз ним Моя вiрнiсть та милiсть Моя, а Йменням24

Моїм його рiг пiднесеться, i Я покладу його руку на море, i на рiки правицю його. Вiн Мене буде25, 26

звати: Отець Ти мiй, Бог мiй, i скеля спасiння мого! Я вчиню його теж перворiдним, найвищим27

над земних царiв. Свою милiсть для нього навiки сховаю, i Мiй заповiт йому вiрний, i насiння28, 29

його покладу Я навiки, а трона його як днi неба! Коли ж його дiти покинуть Закона Мого, i не30

будуть держатись наказiв Моїх, коли iзневажать Мої постанови, i не будуть держатись наказiв31

Моїх, тодi палицею навiщу їхню провину, та поразами їхнє беззаконня! А ласки Своєї вiд нього32, 33

Я не заберу, i не зраджу його в Своїй вiрностi, не збезчещу Свого заповiту, а що було з уст Моїх34

вийшло, того не змiню! Одне в Своїй святостi Я присягнув, не повiм Я неправди Давидовi: по-35, 36

вiк буде насiння його, а престол його передо Мною як сонце, як мiсяць, вiн буде стояти повiки, i37

Свiдок на хмарi правдивий... Села. А Ти опустив та обридив, розгнiвався Ти на Свого помазанця,38

Ти неважливим зробив заповiта Свого раба, Ти скинув на землю корону його, всю горожу його39, 40
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поламав, твердинi його обернув на руїну!... Всi грабують його, хто проходить дорогою, вiн став 41

для сусiдiв своїх посмiховищем... Пiднiс Ти правицю його переслiдувачiв, усiх його ворогiв Ти по- 42

тiшив, i Ти вiдвернув вiстря шаблi його... у вiйнi ж не пiдтримав його... Ти слави позбавив його, а 43, 44

трона його повалив був на землю, скоротив Ти був днi його молодости, розтягнув над ним сором! 45

Села. Доки, Господи, будеш ховатись назавжди, доки буде палати Твiй гнiв, як огонь? Пам’ятай 46, 47

же про мене, яка довгота життя людського? Для чого створив Ти всiх людських синiв на нiщо? Ко- 48

трий чоловiк буде жити, а смерти на бачитиме, збереже свою душу вiд сили шеолу? Села. Де Твої 49

першi милостi, Господи, що їх присягав Ти Давидовi у Своїй вiрностi? Згадай, Господи, про ганьбу 50

рабiв Своїх, яку я ношу в своїм лонi вiд усiх великих народiв, якою Твої вороги зневажають, о 51

Господи, i кроки Твого помазанця безславлять! Благословенний навiки Господь! Амiнь i амiнь! 52

Молитва Мойсея, чоловiка Божого. Господи, пристановищем нашим Ти був з роду в рiд! Перше 90, 2

нiж гори народженi, i поки Ти витворив землю та свiт, то вiд вiку й до вiку Ти Бог! Ти людину 3

вертаєш до пороху, i кажеш: Вернiтеся, людськi сини! Бо в очах Твоїх тисяча лiт, немов день той 4

вчорашнiй, який проминув, й як сторожа нiчна... Пустив Ти на них течiю, вони стали, як сон, вони, 5

як трава, що минає: уранцi вона розцвiтає й росте, а на вечiр зiв’яне та сохне! Бо вiд гнiву Твого 6, 7

ми гинемо, i пересердям Твоїм перестрашенi, Ти нашi провини поклав перед Себе, грiхи ж нашої 8

молодости на свiтло Свого лиця! Бо всi нашi днi промайнули у гнiвi Твоїм, скiнчили лiта ми свої, як 9

зiдхання... Днi лiт наших у них сiмдесят лiт, а при силах вiсiмдесят лiт, i гордощi їхнi страждання 10

й марнота, бо все швидко минає, i ми вiдлiтаємо... Хто вiдає силу гнiву Твого? А Твоє пересердя 11

як страх перед Тобою! Навчи нас лiчити отак нашi днi, щоб ми набули серце мудре! Привернися 12, 13

ж, о Господи, доки терпiтимемо? i пожалiй Своїх рабiв! Насити нас уранцi Своїм милосердям, i 14

ми будемо спiвати й радiти по всi нашi днi! Порадуй же нас за тi днi, коли Ти впокоряв нас, за тi 15

роки, що в них ми зазнали лихого! Нехай виявиться Твоє дiло рабам Твоїм, а величнiсть Твоя їхнiм 16

синам, i хай буде над нами благоволiння Господа, Бога нашого, i дiло рук наших утверди нам, i дiло 17

рук наших утверди його!
Хто живе пiд покровом Всевишнього, хто в тiнi Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: 91, 2

Охороно моя та твердине моя, Боже мiй, я надiюсь на Нього! Бо Вiн тебе вирве з тенет птахолова, 3

з моровицi згубної, Вiн пером Своїм вкриє тебе, i пiд крильми Його заховаєшся ти! Щит та лук 4

Його правда. Не будеш боятися страху нiчного, анi стрiли, що вдень пролiтає, анi зарази, що 5, 6

в темрявi ходить, анi моровицi, що нищить опiвднi, впаде тисяча з боку вiд тебе, i десять тисяч 7

праворуч вiд тебе, до тебе ж не дiйде!... Тiльки своїми очима подивишся, i заплату безбожним 8

попобачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище! Тебе зло 9, 10

не спiткає, i до намету твого вдар не наблизиться, бо Своїм Анголам Вiн накаже про тебе, щоб 11

тебе пильнували на всiх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камiнь 12

своєї ноги! На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати! Що бажав вiн 13, 14

Мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає iм’я Моє вiн; як вiн Мене кликатиме, то 15

йому вiдповiм, Я з ним буду в недолi, врятую його та прославлю його, i довгiстю днiв Я насичу 16

його, i вiн бачити буде спасiння Моє!
Псалом. Пiсня на день суботнiй. То добре, щоб дякувати Господевi й виспiвувати Ймення Твоє, 92

о Всевишнiй, вранцi розповiдати про милiсть Твою, а ночами про правду Твою на десятиструн- 2, 3

нiй й на арфi, на лютнi та гуслах, бо потiшив мене Ти, о Господи, вчинком Своїм, про дiла Твоїх 4

рук я спiваю! Якi то величнi дiла Твої, Господи, дуже глибокi думки Твої, нерозумна людина не 5, 6

знає, а недоумок не зрозумiє того! Коли несправедливi ростуть, як трава, i цвiтуть всi злочинцi, 7

то на те, щоб навiки були вони знищенi, а Ти, Господи, на висотi повiк-вiку! Бо ось вороги Твої, 8, 9

Господи, бо ось вороги Твої згинуть, розпорошаться всi беззаконники! i Ти рога мого пiднiс немов 10

в однорожця, мене намастив Ти оливою свiжою. i дивилося око моє на занепад моїх ворогiв, тих 11

злочинцiв, що на мене встають, почують про це мої ушi! Зацвiте справедливий, як пальма, i виже- 12

неться, немов кедр на Ливанi, посадженi в домi Господнiм цвiтуть на подвiр’ях нашого Бога, iще 13, 14

в сивинi вони будуть цвiсти, будуть ситi та свiжi, щоб розповiдати, що щирий Господь, моя скеля, 15

i в Ньому неправди нема!
Царює Господь, зодягнувся у велич, зодягнувся Господь, оперезався Вiн силою, i мiцно постав- 93

лений всесвiт, щоб не захитався! Престол Твiй поставлений мiцно спрадавна, вiд вiчности Ти! Рi- 2, 3

ки пiднесли, о Господи, рiки пiднесли свiй гуркiт, рiки будуть пiдносити шум вiд удару їхнiх хвиль,
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та над гуркiт великих тих вод, над морськi потужнiї хвилi, могутнiший Господь у висотi! Свiдоцтва4, 5

Твої дуже певнi, а дому Твоєму належиться святiсть, о Господи, на довгiї днi!
Бог помсти Господь, Бог помсти з’явився, пiднесися, о Судде землi, бундючним заплату вiддай!94, 2

Аж доки безбожнi, о Господи, аж доки безбожнi втiшатися будуть? Доки будуть верзти, говори-3, 4

ти бундючно, доки будуть пишатись злочинцi? Вони тиснуть народ Твiй, о Господи, а спадок Твiй5

вони мучать... Вдову та чужинця вбивають вони, i мордують сирiт та й говорять: Не бачить Го-6, 7

сподь, i не завважить Бог Яковiв... Зрозумiйте це ви, нерозумнi в народi, а ви, убогi на розум, коли8

наберетеся глузду? Хiба Той, що ухо щепив, чи Вiн не почує? Хiба Той, що око створив, чи Вiн не9

побачить? Хiба Той, що карає народи, чи Вiн не скартає, Вiн, що навчає людину знання? Господь10, 11

знає всi людськi думки, що марнота вони! Блаженний той муж, що його Ти караєш, о Господи, i12

з Закону Свого навчаєш його, щоб його заспокоїти вiд лиходення, аж поки не викопана буде яма13

безбожному, бо Господь не опустить народу Свого, а спадку Свого не полишить, бо до праведно-14, 15

сти суд повернеться, а за ним всi невинного серця! Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто16

встане зо мною навпроти злочинцiв? Коли б не Господь менi в помiч, то душа моя трохи була б17

не лягла в царство смерти!... Коли я кажу: Похитнулась нога моя, то, Господи, милiсть Твоя пiд-18

пирає мене! Коли мої думки болючi в нутрi моїм множаться, то розради Твої веселять мою душу!19

Чи престол беззаконня з Тобою з’єднається, той, що грiх учиняє над право? Збираються проти20, 21

душi справедливого, i чисту кров винуватять. i Господь став для мене твердинею, i мiй Бог став за22

скелю притулку мого, i Вiн їхню силу на них повернув, i злом їхнiм їх нищить, їх нищить Господь,23

Бог наш!
Ходiть, заспiваймо Господевi, покликуймо радiсно скелi спасiння нашого, хвалою обличчя Йо-95, 2

го випереджуймо, спiваймо для Нього пiснi, бо Господь Бог великий, i великий Вiн Цар над богами3

всiма, що в Нього в руцi глибини землi, i Його верхогiр’я гiрськi, що море Його, i вчинив Вiн йо-4, 5

го, i руки Його суходiл уформували! Прийдiть, поклонiмося, i припадiм, на колiна впадiм перед6

Господом, що нас учинив! Вiн наш Бог, а ми люди Його пасовиська й отара руки Його. Сьогоднi,7

коли Його голос почуєте, не робiте твердим серця вашого, мов при Меривi, немов на пустинi в8

день спроби, коли вашi батьки Мене брали на спробу, Мене випробовували, також бачили дiло9

Моє. Сорок лiт був огидним Менi оцей рiд, й Я сказав: Цей народ блудосердi вони, й не пiзнали10

дорiг Моїх, тому заприсягся Я в гнiвi Своїм, що до мiсця Мого вiдпочинку не ввiйдуть вони!11

Спiвайте для Господа пiсню нову, уся земле, спiвайте для Господа! Спiвайте для Господа, бла-96, 2

гословляйте iм’я Його, з дня на день сповiщайте спасiння Його! Розповiдайте про славу Його мiж3

поганами, про чуда Його мiж усiми народами, бо великий Господь i прославлений вельми, Вiн грi-4

зний понад богiв усiх! Бо всi боги народiв божки, а Господь створив небеса, перед лицем Його5, 6

слава та велич, сила й краса у святинi Його! Дайте Господу, роди народiв, дайте Господу славу7

та силу, дайте Господу славу ймення Його, жертви приносьте i входьте в подвiр’я Його! Додолу8, 9

впадiть ув оздобi святiй перед Господом, тремтiть перед обличчям Його, уся земле, сповiстiть мiж10

народами: Царює Господь! Вiн вселенну змiцнив, щоб не захиталась, Вiн буде судити людей спра-
ведливо! Хай небо радiє, i хай веселиться земля, нехай гримить море й усе, що у нiм, нехай поле11, 12

радiє та все, що на ньому! Нехай заспiвають тодi всi дерева лiснi, перед Господнiм лицем, бо гряде13

Вiн, бо землю судити гряде, Вiн за справедливiстю буде судити вселенну, i народи по правдi Своїй!
Царює Господь: хай радiє земля, нехай веселяться численнi острови! Хмара та морок круг Ньо-97, 2

го, справедливiсть та право пiдстава престолу Його. Огонь iде перед лицем Його, i ворогiв Його3

палить навколо. Освiтили вселенну Його блискавицi, те бачить земля та тремтить! Гори, як вiск,4, 5

розтопилися перед обличчям Господнiм, перед обличчям Господа всiєї землi. Небо розповiдає про6

правду Його, й бачать славу Його всi народи. Нехай посоромленi будуть усi, хто iдолам служить,7

хто божками вихвалюється! Додолу впадiть перед Ним, усi боги! Почув i звеселився Сiон, i по-8

тiшились Юдинi дочки через Твої присуди, Господи, бо над усiєю землею Найвищий Ти, Госпо-9

ди, над богами всiма Ти пiднесений сильно! Хто Господа любить, ненавидьте зло! Хто рятує душi10

святих Своїх, Той визволить їх iз руки несправедливих. Свiтло сiється для справедливого, а для11

простосердих розрада. Радiйте, праведнi, Господом, i славте Його святу пам’ять!12

Псалом. Спiвайте для Господа пiсню нову, бо Вiн чуда вчинив! Йому помогла правиця Його98
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та святе рамено Його. Спасiння Своє Господь виявив, перед очима народiв вiдкрив Свою прав- 2

ду. Пам’ятає Вiн Якову милiсть Свою, й Свою вiрнiсть для дому iзраїля. Бачать всi кiнцi землi те 3

спасiння, що чинить наш Бог. Уся земле, викликуйте Господу, покликуйте радiсно, i спiвайте та 4

грайте! Грайте Господевi на гуслах, на гуслах i пiснопiнням, на сурмах i голосом рогу викликуйте 5, 6

перед обличчям Царя Цього й Господа! Нехай шумить море й усе, що у ньому, вселенна й мешкан- 7

цi її, рiки хай плещуть в долонi, разом радiють хай гори перед обличчям Господнiм, бо Вiн землю 8, 9

судити гряде: Вiн за справедливiстю буде судити вселенну, i народи по правдi!
Царює Господь, i народи тремтять, сидить на Херувимах, i трясеться земля! Великий Господь 99, 2

на Сiонi, i пiднесений Вiн над усiма народами! Хай iм’я Твоє славлять, велике й грiзне воно! А си- 3, 4

ла Царя любить право, справедливiсть Ти мiцно поставив, Ти Якову право та правду вчинив! Зве- 5

личуйте Господа, нашого Бога, i вклоняйтесь пiднiжковi нiг Його, Вiн бо Святий! Мойсей й Аарон 6

серед священикiв Його, а Самуїл серед тих, що кличуть iмення Його. Вони кликали до Господа, i
Вiн вислухав їх, у стовпi хмари до них говорив. Вони зберiгали свiдоцтва Його й постанови, що Вiн 7

дав був для них. Господи, Боже наш, Ти вислуховував їх, Ти був для них Богом вибачливим, але 8

мстився за їхнi дiла. Звеличуйте Господа, нашого Бога, i вклоняйтеся перед горою святою Його, 9

бо Святий Господь, Бог наш!
Вдячний псалом. Уся земле, покликуйте Господу! Служiть Господевi iз радiстю, перед обличчя 100, 2

Його пiдiйдiте зо спiвом! Знайте, що Господь Бог Вiн, Вiн нас учинив, i Його ми, Його ми народ 3

та отара Його пасовиська. Увiйдiть в Його брами з подякуванням, на подвiр’я Його з похвалою! 4

Виславляйте Його, iм’я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милiсть навiки, а вiрнiсть 5

Його з роду в рiд!
Псалом Давидiв. Я виспiвувати буду про милiсть та суд, я буду спiвати до Тебе, о Господи, при- 101, 2

дивлятимуся до дороги невинного. Коли прийдеш до мене? Я буду ходити в невинностi серця свого
серед дому мого, не поставлю я перед очима своїми речi нiкчемної, дiло вiдступства ненавиджу, не 3

приляже до мене воно, перекiрливе серце вiдходить вiд мене, лихого не знаю! Хто таємно обчор- 4, 5

нює ближнього свого, я знищу того, високоокого й гордосердого, його не стерплю! Мої очi на вiр- 6

них землi, щоб сидiли зо мною. Хто ходить дорогою невинного, той буде служити менi. Обманець 7

не сяде в серединi дому мого, i мiцно не стане навпроти очей моїх неправдомовець! Всiх безбожних 8

землi буду нищити кожного ранку, щоб з мiста Господнього вигубити всiх злочинцiв!
Молитва вбогого, коли вiн слабне та перед Господнiм лицем виливає мову свою. Господи, ви- 102

слухай молитву мою, i благання моє нехай дiйде до Тебе! Не ховай вiд мене обличчя Свого, в день 2

недолi моєї схили Своє ухо до мене, в день благання озвися небавом до мене! Бо минають, як дим, 3

мої днi, а костi мої немов висохли в огнищi... Як трава та побите та висохло серце моє, так що я 4

забував їсти хлiб свiй... Вiд зойку стогнання мого прилипли до тiла мого мої костi... Уподобився я 5, 6

пеликановi пустинi, я став, як той пугач руїн! Я безсонний, i став, немов пташка самотня на дасi... 7

Увесь день ображають мене вороги мої, тi, хто з мене кепкує, заприсяглись проти мене! i попiл я 8, 9

їм, немов хлiб, а напої свої iз плачем перемiшую, через гнiв Твiй та лютiсть Твою, бо пiдняв був 10

мене Ти та й кинув мене... Мої днi як похилена тiнь, а я сохну, немов та трава! А Ти, Господи, 11, 12

будеш повiк пробувати, а пам’ять Твоя з роду в рiд. Ти встанеш та змилуєшся над Сiоном, бо час 13

учинити йому милосердя, бо прийшов речiнець, бо раби Твої покохали й камiння його, i порох його 14

полюбили! i будуть боятись народи Господнього Ймення, а всi земнi царi слави Твоєї. Бо Господь 15, 16

побудує Сiона, появиться в славi Своїй. До молитви забутих звернеться Вiн, i молитви їхньої не 17

осоромить. Запишеться це поколiнню майбутньому, i народ, який створений буде, хвалитиме Го- 18

спода, бо споглянув Вiн iз високости святої Своєї, Господь зорив на землю з небес, щоб почути 19, 20

зiдхання ув’язненого, щоб на смерть прирокованих визволити, щоб розповiдати про Ймення Го- 21

споднє в Сiонi, а в Єрусалимi про славу Його, коли разом зберуться народи й держави служити 22

Господевi. Мою силу в дорозi Вiн виснажив, днi мої скоротив... Я кажу: Боже мiй, не бери Ти 23, 24

мене в половинi днiв моїх! Твої роки на вiчнi вiки. Колись землю Ти був заклав, а небо то чин Твоїх 25

рук, позникають вони, а Ти будеш стояти... i всi вони, як одежа, загинуть, Ти їх змiниш, немов те 26

вбрання, i минуться вони... Ти ж Той Самий, а роки Твої не закiнчаться! Сини Твоїх рабiв будуть 27, 28

жити, а їхнє насiння стоятиме мiцно перед обличчям Твоїм!
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Давидiв. Благослови, душе моя, Господа, i все нутро моє святе Ймення Його! Благослови, ду-103, 2

ше моя, Господа, i не забувай за всi добродiйства Його! Всi провини Твої Вiн прощає, всi недуги3

твої вздоровляє. Вiд могили життя твоє Вiн визволяє, Вiн милiстю та милосердям тебе коронує.4

Вiн бажання твоє насичає добром, вiдновиться, мов той орел, твоя юнiсть! Господь чинить правду5, 6

та суд для всiх переслiдуваних. Вiн дороги Свої об’явив був Мойсеєвi, дiла Свої дiтям iзраїлевим.7

Щедрий i милосердний Господь, довготерпеливий i многомилостивий. Не завжди на нас ворогує,8, 9

i не навiки заховує гнiв. Не за нашими прогрiхами Вiн поводиться з нами, i вiдплачує нам не за10

провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милiсть до тих, хто11

боїться Його, як далекий вiд заходу схiд, так Вiн вiддалив вiд нас нашi провини! Як жалує батько12, 13

дiтей, так Господь пожалiвся над тими, хто боїться Його, бо знає Вiн створення наше, пам’ятає,14

що ми порох: чоловiк як трава днi його, немов цвiт польовий так цвiте вiн, та вiтер перейде над15, 16

ним i немає його, i вже мiсце його не пiзнає його... А милiсть Господня вiд вiку й до вiку на тих,17

хто боїться Його, i правда Його над синами синiв, що Його заповiта додержують, i що пам’ятають18

накази Його, щоб виконувати їх! Господь мiцно поставив на Небi престола Свого, а Царство Його19

над усiм володiє. Благословiть Господа, Його Анголи, велетнi сильнi, що виконуєте Його слово,20

щоб слухати голосу слiв Його! Благословiть Господа, усi сили небеснi Його, слуги Його, що чини-21

те волю Його! Благословiть Господа, всi дiла Його, на всiх мiсцях царювання Його! Благослови,22

душе моя, Господа!
Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мiй, Ти вельми великий, зодягнувся Ти в велич104

та в славу! Зодягає Вiн свiтло, як шати, небеса простягає, немов би завiсу. Вiн ставить на водах2, 3

палати Свої, хмари кладе за Свої колесницi, ходить на крилах вiтрових! Вiн чинить вiтри за Своїх4

посланцiв, палючий огонь за Своїх слуг. Землю Ти вгрунтував на основах її, щоб на вiчнi вiки вона5

не захиталась, безоднею вкрив Ти її, немов шатою. Стала вода над горами, вiд погрози Твоєї вона6, 7

втекла, вiд гуркоту грому Твого побiгла вона, виходить на гори та сходить в долини, на мiсце, що8

Ти встановив був для неї. Ти границю поклав, щоб її вона не перейшла, щоб вона не вернулася9

землю покрити. Вiн джерела пускає в потоки, що пливуть мiж горами, напувають вони всю пiль-10, 11

ну звiрину, ними дикi осли гасять спрагу свою. Птаство небесне над ними живе, видає воно голос12

з-посеред галузок. Вiн напоює гори з палацiв Своїх, iз плоду чинiв Твоїх земля сититься. Траву13, 14

для худоби вирощує, та зеленину для працi людинi, щоб хлiб добувати з землi, i вино, що сер-15

це людинi воно звеселяє, щоб бiльш вiд оливи блищало обличчя, i хлiб, що серце людинi змiцняє.
Насичуються Господнi дерева, тi кедри ливанськi, що Ти насадив, що там кубляться птахи, бузь-16, 17

ко, кипариси мешкання його. Гори високi для диких козиць, скелi сховище скельним звiринам. i18, 19

мiсяця Вiн учинив для означення часу, сонце знає свiй захiд. Темноту Ти наводиш i нiч настає,20

в нiй порушується вся звiрина лiсна, ричать левчуки за здобичею та шукають вiд Бога своєї по-21

живи. Сонце ж засвiтить вони повтiкають, та й кладуться по норах своїх. Людина виходить на22, 23

працю свою, й на роботу свою аж до вечора. Якi то численнi дiла Твої, Господи, Ти мудро вчинив24

їх усiх, Твого творива повна земля! Ось море велике й розлогошироке, там повзюче, й числа їм25

немає, звiрина мала та велика! Ходять там кораблi, там той левiятан, якого створив Ти, щоб ба-26

витися йому в морi. Вони всi чекають Тебе, щоб Ти часу свого поживу їм дав. Даєш їм збирають27, 28

вони, руку Свою розкриваєш добром насичаються. Ховаєш обличчя Своє то вони переляканi, за-29

бираєш їм духа вмирають вони, та й вертаються до свого пороху. Посилаєш Ти духа Свого вони30

творяться, i Ти вiдновляєш обличчя землi. Нехай буде слава Господня навiки, хай дiлами Своїми31

радiє Господь! Вiн погляне на землю й вона затремтить, доторкнеться до гiр i димують вони! Я32, 33

буду спiвати Господевi в своєму життi, буду грати для Бога мого, аж поки живу! Буде приємна34

Йому моя мова, я Господом буду радiти! Нехай згинуть грiшнi з землi, а безбожнi немає вже їх!35

Благослови, душе моя, Господа! Алiлуя!
Дякуйте Господу, кличте iм’я Його, серед народiв звiщайте про чини Його! Спiвайте Йому,105, 2

грайте Йому, говорiть про всi чуда Його! Хвалiться святим Його Йменням, хай тiшиться серце3

шукаючих Господа! Пошукуйте Господа й силу Його, лице Його завжди шукайте! Пам’ятайте4, 5

про чуда Його, якi Вiн учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його, ви, насiння Авраама,6

раба Його, сини Якововi, вибранцi Його! Вiн Господь, Бог наш, по цiлiй землi Його присуди! Вiн7, 8
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пам’ятає навiки Свого заповiта, те слово, яке наказав був на тисячу родiв, що склав Вiн його з Ав- 9

раамом, i присягу Свою для iсака. Вiн поставив її за Закона для Якова, iзраїлевi заповiтом навiки, 10

говорячи: Я дам тобi Край ханаанський, частину спадщини для вас! Тодi їх було невелике число, 11, 12

нечисленнi були та приходьки на нiй, i ходили вони вiд народу до народу, вiд царства до iншого 13

люду. Не дозволив нiкому Вiн кривдити їх, i за них Вiн царям докоряв: Не доторкуйтеся до Моїх 14, 15

помазанцiв, а пророкам Моїм не робiте лихого! i покликав Вiн голод на землю, всяке хлiбне сте- 16

бло поламав. Перед їхнiм обличчям Вiн мужа послав, за раба Йосип проданий був. Кайданами 17, 18

мучили ноги його, залiзо пройшло в його тiло, аж до часу виповнення слова Його, слово Господнє 19

його було виявило. Цар послав i його розв’язав, володар народiв i його був звiльнив. Вiн на- 20, 21

становив його паном над домом своїм, i володарем над усiм маєтком своїм, щоб в’язнив вiн його 22

можновладцiв по волi своїй, а старших його умудряв. i iзраїль прибув до Єгипту, i Якiв замешкав 23

у Хамовiм краї. А народ Свiй Вiн сильно розмножив, i зробив був ряснiшим його вiд його ворогiв. 24

Вiн перемiнив їхнє серце, щоб народа Його ненавидiли, щоб брались на хитрощi проти рабiв Його. 25

Вiн послав був Мойсея, Свого раба, Аарона, що вибрав його, вони положили були серед них Його 26, 27

речi знаменнi, та чуда у Хамовiм краї. Вiн темноту наслав i потемнiло, i вони не противились слову 28

Його. Вiн перемiнив їхню воду на кров, i вморив їхню рибу. Їхнiй край зароївся був жабами, на- 29, 30

вiть в покоях царiв їхнiх. Вiн сказав й прибули рої мух, вошi в цiлому обширi їхньому. Вiн градом 31, 32

зробив їхнiй дощ, палючий огонь на їхню землю. i Вiн повибивав виноград їхнiй та фiгове дерево 33

їхнє, i деревину на обширi їхньому повиломлював. Вiн сказав i найшла сарана та гусiнь без лiку, 34

усю ярину в їхнiм краї пожерла, i плiд землi їхньої з’їла. i Вiн повбивав усiх первiсткiв в їхньому 35, 36

краї, початок усякої їхньої сили. i Вiн випровадив їх у срiблi та в золотi, i серед їхнiх племен не 37

було, хто б спiткнувся. Єгипет радiв, коли вийшли вони, бо страх перед ними напав був на них. 38

Вiн хмару простяг на заслону, а огонь на освiтлення ночi. Зажадав був iзраїль i Вiн перепелицi на- 39, 40

слав, i хлiбом небесним Вiн їх годував. Вiдчинив був Вiн скелю й линула вода, потекли були рiки 41

в пустинях, бо Вiн пам’ятав за святе Своє слово, за Авраама, Свого раба. i Вiн з радiстю вивiв 42, 43

народ Свiй, зо спiвом вибранцiв Своїх, i їм землю народiв роздав, i посiли вони працю людiв, щоб 44, 45

виконували Його заповiдi, та закони Його берегли! Алiлуя!
Алiлуя! Дякуйте Господу, добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя! Хто розкаже про велич Го- 106, 2

сподню, розповiсть усю славу Його? Блаженнi, хто держиться права, хто чинить правду кожного 3

часу! Згадай мене, Господи, в ласцi Своїй до народу Свого, вiдвiдай мене спасiнням Своїм, щоб 4, 5

побачити добре вибранцiв Твоїх, щоб я тiшився радощами Твого народу, i хвалився зо спадком
Твоїм! Ми згрiшили з батьками своїми, скривили, неправдиве чинили... Не зважали на чуда Твої 6, 7

батьки нашi в Єгиптi, многоти Твоїх ласк не пригадували й бунтувались над морем, над морем Чер-
воним. Та Вiн ради Ймення Свого їх спас, щоб виявити Свою силу. Вiн кликнув на море Червоне 8, 9

i висохло, i Вiн їх повiв через морськi глибини, немов по пустинi!... i Вiн спас їх з руки неприятеля, 10

визволив їх з руки ворога, i закрила вода супротивникiв їхнiх, жоден з них не зостався! Тодi то в 11, 12

слова Його ввiрували, виспiвували Йому славу. Та скоро забули вони Його чин, не чекали поради 13

Його, i палали в пустинi жаданням, i Бога в пустинi iзнов випробовували, i Вiн їхнє жадання їм 14, 15

дав, але худiсть послав в їхню душу... Та Мойсею позаздрили в таборi, й Аароновi, святому Госпо- 16

дньому. Розкрилась земля i Датана поглинула, Авiроновi збори накрила, i огонь запалав на їхнiх 17, 18

зборах, i полум’я те попалило безбожних... Зробили тельця на Хоривi, i били поклони боввановi 19

вилитому, i змiнили вони свою славу на образ вола, що траву пожирає, забули про Бога, свого 20, 21

Спасителя, що велике в Єгиптi вчинив, у землi Хамовiй чуда, страшнi речi над морем Червоним... 22

i сказав Вiн понищити їх, коли б не Мойсей, вибранець Його, що став був у виломi перед обличчям 23

Його вiдвернути Його гнiв, щоб не шкодив! Погордили землею жаданою, не повiрили слову Йо- 24

го, i ремствували по наметах своїх, неслухнянi були до Господнього голосу. i Вiн пiдiйняв Свою 25, 26

руку на них, щоб їх повалити в пустинi, i щоб повалити їхнє потомство посеред народiв, та щоб 27

розпорошити їх по країнах! i служили Вааловi пеорському, й їли вони жертви мертвих, i дiлами 28, 29

своїми розгнiвали Бога, тому вдерлась зараза мiж них! i встав тодi Пiнхас та й розсудив, i зараза 30

затрималась, i йому пораховано в праведнiсть це, з роду в рiд аж навiки. i розгнiвали Бога вони 31, 32

над водою Мерiви, i через них стало зле для Мойсея, бо духа його засмутили, i вiн говорив не- 33
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розважно устами своїми... Вони не познищували тих народiв, що Господь говорив їм про них, i34, 35

помiшались з поганами, та їхнiх учинкiв навчились. i божищам їхнiм служили, а тi пасткою стали36

для них... i приносили в жертву синiв своїх, а дочок своїх демонам, i кров чисту лили, кров синiв37, 38

своїх i дочок своїх, що їх у жертву приносили божищам ханаанським. i через кривавий переступ
земля посквернилась, i стали нечистi вони через учинки свої, i перелюб чинили дiлами своїми... i39, 40

проти народу Свого запалав гнiв Господнiй, i спадок Його Йому став огидним, i вiддав їх у руку41

народiв, i їхнi ненависники панували над ними, i їхнi вороги їх гнобили, i вони впокорилися пiд їхню42

руку... Багато разiв Вiн визволював їх, але вони впертi були своїм задумом, i пригноблено їх че-43

рез їхню провину! Та побачив Вiн їхню тiсноту, коли почув їхнi благання, i Вiн пригадав їм Свого44, 45

заповiта, i пожалував був за Своєю великою милiстю, i збудив милосердя до них мiж усiма, що їх46

полонили! Спаси нас, о Господи, Боже наш, i нас позбирай з-мiж народiв, щоб дякувати Ймен-47

ню святому Твоєму, щоб Твоєю хвалитися славою! Благословенний Господь, Бог iзраїлiв звiку й48

навiки! i ввесь народ нехай скаже: Амiнь! Алiлуя!
Дякуйте Господу, добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя! хай так скажуть тi всi, що Господь107, 2

урятував їх, що визволив їх з руки ворога, i з країв їх зiбрав, вiд сходу й заходу, вiд пiвночi й моря!3

Блудили вони по пустинi дорогою голою, осiлого мiста не знаходили, голоднi та спрагненi, i в них4, 5

їхня душа омлiвала... i в недолi своїй вони Господа кликали, i Вiн визволяв їх вiд утискiв їхнiх! i6, 7

Вiн їх попровадив дорогою простою, щоб до мiста осiлого йшли. Нехай же подяку складуть Го-8

сподевi за милiсть Його, та за чуда Його синам людським, бо наситив Вiн спрагнену душу, а душу9

голодну наповнив добром! Тi, хто перебував був у темрявi та в смертнiй тiнi, то в’язнi бiди та за-10

лiза, бо вони спротивлялися Божим словам, i вiдкинули раду Всевишнього. Та Вiн упокорив їхнє11, 12

серце терпiнням, спiткнулись вони i нiхто не помiг, i в недолi своїй вони Господа кликали, i Вiн13

визволяв їх вiд утискiв їхнiх! i Вiн вивiв їх з темряви й мороку, їхнi ж кайдани сторощив. Нехай14, 15

же подяку складуть Господевi за милiсть Його, та за чуда Його синам людським, бо Вiн поламав16

мiднi дверi, i засуви залiзнi зрубав! Нерозумнi страждали за грiшну дорогу свою й за свої безза-17

коння. Душа їхня вiд усякої їжi вiдверталася, i дiйшли вони аж до брам смерти, i в недолi своїй18, 19

вони Господа кликали, i Вiн визволяв їх вiд утискiв їхнiх, Вiн послав Своє слово та їх уздоровив, i20

їх урятував з їхньої хвороби! Нехай же подяку складуть Господевi за милiсть Його та за чуда Його21

синам людським, i хай жертви подяки приносять, i хай розповiдають зо спiвом про чини Його! Тi,22, 23

хто по морю пливе кораблями, хто чинить зайняття своє на великiй водi, вони бачили чини Госпо-24

днi та чуда Його в глибинi! Вiн скаже i буря зривається, i пiдносяться хвилi Його, до неба вони25, 26

пiдiймаються, до безоднi спадають, у небезпецi душа їхня хвилюється! Вони крутяться й ходять27

вперед та назад, як п’яний, i вся їхня мудрiсть бентежиться! Та в недолi своїй вони Господа клика-28

ли, i Вiн визволяв їх вiд утискiв їхнiх! Вiн змiнює бурю на тишу, i стихають їхнi хвилi, i радiли, що29, 30

втихли вони, i Вiн їх привiв до бажаної пристанi. Нехай же подяку складуть Господевi за милiсть,31

та за чуда Його синам людським! Нехай величають Його на народньому зборi, i нехай вихваляють32

Його на засiданнi старших! Вiн обертає рiчки в пустиню, а воднi джерела на суходiл, плодючу33, 34

землю на солончак через злобу мешканцiв її. Вiн пустиню обертає в водне болото, а землю суху35

в джерело, i голодних садовить Вiн там, а вони ставлять мiсто на мешкання, i поля засiвають, i36, 37

виноградники садять, i отримують плiд урожаю! i благословляє Вiн їх, i сильно розмножуються, i38

одержують плiд урожаю! Та змалiли вони й похилилися з утиску злого та з смутку. Виливає Вiн39, 40

ганьбу на можних, i блудять вони без дороги в пустинi, а вбогого Вiн пiдiймає з убозтва, i розмно-41

жує роди, немов ту отару. Це бачать правдивi й радiють, i закриває уста свої всяке безправ’я. Хто42, 43

мудрий, той все це завважить, i познають вони милосердя Господнє!
Пiсня. Псалом Давидiв. Моє серце змiцнилося, Боже, я буду спiвати та славити разом з своєю108

хвалою! Збудися ж ти, арфо та цитро, я буду будити досвiтню зорю! Я буду Тебе вихваляти, о2, 3

Господи, серед народiв, i буду спiвати Тобi мiж племенами, бо бiльше вiд неба Твоє милосердя, а4

правда Твоя аж до хмар! Пiднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над усiєю землею! Щоб5, 6

любi Твої були визволенi, Своєю правицею допоможи й обiзвися до нас! У святинi Своїй Бог7

промовив: Нехай Я звеселюся, роздiлю Я Сихем, i долину Суккотську помiряю. Належить Менi8

Гiлеад, i Менi Манасiя, а Єфрем охорона Моєї голови, Юда берло Моє. Моав то мiдниця Мого9

миття, на Едом узуттям Своїм кину, над Филистеєю буду погукувати! Хто мене запровадить до10
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мiста твердинного, хто до Едому мене приведе? Хiба ж Ти покинув нас, Боже, i серед нашого 11

вiйська не вийдеш вже, Боже? Подай же нам помiч на ворога, людська бо помiч марнота! Ми 12, 13

мужнiсть покажемо в Бозi, i Вiн потопче противникiв наших!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Боже слави моєї, не будь мовчазливий, бо мої вороги 109, 2

порозкривали на мене уста нечестивi та пельки лукавi, язиком неправдивим говорять зо мною! i 3

вони оточили мене словами ненависти, i без причини на мене воюють, обмовляють мене за любов 4

мою, а я молюся за них, вони вiддають менi злом за добро, i ненавистю за любов мою! Постав же 5, 6

над ним нечестивого, i по правицi його сатана нехай стане! Як буде судитись нехай вийде винним, 7

молитва ж його бодай стала грiхом! Нехай днi його будуть короткi, хай iнший маєток його забере! 8

Бодай дiти його стали сиротами, а жiнка його удовою! i хай дiти його все мандрують та жебрають, 9, 10

i нехай вони просять у тих, хто їх руйнував! Бодай їм тенета розставив лихвар на все, що його, i 11

нехай розграбують чужi його працю! Щоб до нього нiхто милосердя не виявив, i бодай не було 12

його сиротам милости! Щоб на знищення стали нащадки його, бодай було скреслене в другому 13

родi iм’я їхнє! Беззаконня батькiв його хай пам’ятається в Господа, i хай не стирається грiх його 14

матерi! Нехай будуть вони перед Господом завжди, а Вiн нехай вирве з землi їхню пам’ять, ворог 15, 16

бо не пам’ятав милосердя чинити, i напастував був людину убогу та бiдну, та серцем засмучену, щоб
убивати її! Полюбив вiн прокляття, бодай же на нього воно надiйшло! i не хотiв благословення, 17

щоб воно вiддалилось вiд нього! Зодягнув вiн прокляття, немов свою одiж, просякло воно, як вода, 18

в його нутро, та в костi його, мов олива! Бодай воно стало йому за одежу, в яку зодягнеться, i за 19

пояс, що завжди вiн ним пiдпережеться! Це заплата вiд Господа тим, хто мене обмовляє, на душу 20

мою наговорює зло! А Ти Господи, Владико, зо мною зроби ради Ймення Свого, що добре Твоє 21

милосердя, мене порятуй, бо я вбогий та бiдний, i зранене серце моє в моїм нутрi!... Я ходжу, 22, 23

мов та тiнь, коли хилиться день, немов сарана я вiдкинений! Колiна мої знесилилися з посту, i 24

вихудло тiло моє з недостачi оливи, i я став для них за посмiховище, коли бачать мене, головою 25

своєю хитають... Поможи менi, Господи, Боже мiй, за Своїм милосердям спаси Ти мене! i нехай 26, 27

вони знають, що Твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив! Нехай проклинають вони, Ти ж 28

поблагослови! Вони повстають, та нехай засоромленi будуть, а раб Твiй радiтиме! Хай зодягнуться 29

ганьбою тi, хто мене обмовляє, i хай вони сором свiй вдягнуть, як шату! Я устами своїми хвалитиму 30

голосно Господа, i мiж багатьма Його славити буду, бо стоїть на правицi убогого Вiн для спасiння 31

вiд тих, хто осуджує душу його!
Псалом Давидiв. Промовив Господь Господевi моєму: Сядь праворуч Мене, доки не покладу Я 110

Твоїх ворогiв за пiднiжка ногам Твоїм! Господь iз Сiону пошле берло сили Своєї, пануй Ти помiж 2

ворогами Своїми! Народ Твiй готовий у день вiйськового побору Твого, в оздобах святинi iз лоня 3

зiрницi прилине для Тебе, немов та роса, Твоя молодiсть. Поклявся Господь, i не буде жалiти: Ти 4

священик навiки за чином Мелхиседековим. По правицi Твоїй розторощить Владика царiв у день 5

гнiву Свого, Вiн буде судити мiж народами, землю виповнить трупами, розторощить Вiн голову в 6

краї великiм... Буде пити з струмка на дорозi, тому то пiдiйме Вiн голову! 7

Алiлуя! Буду славити Господа з повного серця, в колi праведних та на згромадженнi! Вели- 111, 2

кi Господнi дiла, вони пожаданi для всiх, хто їх любить! Його дiло краса та величнiсть, а правда 3

Його пробуває навiки! Вiн пам’ятку чудам Своїм учинив, милостивий та щедрий Господь! По- 4, 5

живу дає Вiн для тих, хто боїться Його, заповiта Свого пам’ятає повiк! Силу чинiв Своїх об’явив 6

Вiн народовi Своєму, щоб спадщину народiв їм дати. Дiла рук Його правда та право, всi накази 7

Його справедливi, вони крiпкi на вiчнi вiки, вони зробленi вiрнiстю i правотою! Послав Вiн Сво- 8, 9

єму народовi визволення, заповiта Свого поставив навiки, святе та грiзне Його Ймення! Початок 10

премудрости страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навiки стоїть!
Алiлуя! Блажен муж, що боїться Господа, що заповiдi Його любить! Буде сильним насiння 112, 2

його на землi, буде поблагословлений рiд безневинних! Багатство й достаток у домi його, а правда 3

його пробуває навiки! Свiтло сходить у темрявi для справедливих, Вiн ласкавий, i милостивий, i 4

праведний! Добрий муж милостивий та позичає, удержує справи свої справедливiстю, i навiки 5, 6

вiн не захитається, у вiчнiй пам’ятi праведний буде! Не боїться вiн звiстки лихої, його серце мiцне, 7

надiю складає на Господа! Умiцнене серце його не боїться, бо вiн бачить нещастя помiж ворогами 8

своїми! Вiн щедро убогим дає, його правда навiки стоїть, його рiг пiдiймається в славi! Це бачить 9, 10
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безбожний та гнiвається, скрегоче зубами своїми та тане... Бажання безбожних загине!
Алiлуя! Хвалiте, Господнi раби, хвалiть iм’я Господа! Нехай буде благословенне Господнє iм’я113, 2

вiдтепер i навiки! Вiд сходу сонця аж до заходу його прославляйте Господнє iм’я! Господь пiдi-3, 4

ймається над усi народи, Його слава понад небеса! Хто подiбний до Господа, нашого Бога, що5

мешкає на висотi, та знижується, щоб побачити те, що на небесах i на землi? Бiдаря Вiн пiдво-6, 7

дить iз пороху, зо смiття пiдiймає нужденного, щоб його посадити з вельможними, з вельможними8

люду Його! Вiн неплiдну в домi садовить за радiсну матiр дiтей! Алiлуя!9

Як виходив iзраїль з Єгипту, вiд народу чужого дiм Яковiв, Юда став за святиню Йому, а iзра-114, 2

їль Його пануванням! Побачило море все це i побiгло, Йордан повернувся назад! Гори скакали,3, 4

немов баранцi, а пагiрки немов тi ягнята! Що тобi, море, що ти втiкаєш? Йордане, що ти повер-5

нувся назад? Чого скачете, гори, немов баранцi, а пагiрки мов тi ягнята? Тремти, земле, перед6, 7

Господнiм лицем, перед лицем Бога Якова, що скелю обертає в озеро водне, а кремiнь на водне8

джерело!
Не нам, Господи, не нам, але Йменню Своєму дай славу за милiсть Твою, за правду Твою! По-115, 2

що мають казати народи: Де ж то їхнiй Бог? А Бог наш на небi, усе, що хотiв, учинив. Їхнi божки3, 4

срiбло й золото, дiло рук людських: вони мають уста й не говорять, очi мають вони i не бачать,5

мають ушi й не чують, мають носа й без нюху, мають руки та не дотикаються, мають ноги й не хо-6, 7

дять, своїм горлом вони не говорять! Нехай стануть такi, як вони, тi, хто їх виробляє, усi, хто надiю8

на них покладає! iзраїлю, надiю складай лиш на Господа: Вiн їм помiч та щит їм! Аароновий доме,9, 10

надiйтесь на Господа: Вiн їм помiч та щит їм! Тi, що Господа боїтеся, надiйтесь на Господа: Вiн їм11

помiч та щит їм! Господь пам’ятає про нас, нехай поблагословить! Нехай поблагословить iзраїлiв12

дiм, нехай поблагословить Вiн дiм Ааронiв! Нехай поблагословить Вiн тих, хто має до Господа13

страх, малих та великих! Нехай вас розмножить Господь, вас i ваших дiтей! Благословеннi ви в14, 15

Господа, що вчинив небо й землю! Небо, небо для Господа, а землю вiддав синам людським! Не16, 17

мертвi хвалитимуть Господа, анi тi всi, хто сходить у мiсце мовчання, а ми благословлятимемо18

Господа вiдтепер й аж навiки! Алiлуя!
Люблю я Господа, бо Вiн почув голос мiй у благаннях моїх, бо Вiн нахилив Своє ухо до мене, i116, 2

я кликатиму в свої днi! Болi смерти мене оточили i знайшли мене муки шеолу, нещастя та смуток3

знайшов я! А я в iм’я Господа кличу: О Господи, визволи ж душу мою! Господь милостивий та4, 5

справедливий, i наш Бог милосердний! Пильнує Господь недосвiдчених, став я нужденний, та Вiн6

допоможе менi! Вернися, о душе моя, до свого вiдпочинку, бо Господь робить добре тобi, бо вiд7, 8

смерти Ти визволив душу мою, вiд сльози моє око, ногу мою вiд спотикання. Я ходитиму перед9

обличчям Господнiм на землях живих! Я вiрив, коли говорив: Я сильно пригнiчений! Я сказав був10, 11

у поспiху: Кожна людина говорить неправду! Чим я вiдплачу Господевi за всi добродiйства Його12

на менi? Я чашу спасiння прийму, i прикличу Господнє iм’я! Присяги свої Господевi я виконаю13, 14

перед усiм народом Його! Дорога в очах Господа смерть богобiйних Його! О Господи, я бо Твiй15, 16

раб, я Твiй раб, син Твоєї невiльницi, Ти кайдани мої розв’язав! Я жертву подяки Тобi принесу, i17

Господнiм iм’ям буду кликати! Присяги свої Господевi я виконаю перед усiм народом Його, на18, 19

подвiр’ях Господнього дому, посеред тебе, о Єрусалиме! Алiлуя!
Хвалiть Господа, всi племена, прославляйте Його, всi народи, бо змiцнилось Його милосердя117, 2

над нами, а правда Господня навiки! Алiлуя!
Дякуйте Господу, добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя! Нехай скаже iзраїль, бо навiки118, 2

Його милосердя! Нехай скаже дiм Ааронiв, бо навiки Його милосердя! Нехай скажуть тi, хто бо-3, 4

їться Господа, бо навiки Його милосердя! У тiснотi я кликав до Господа, i простором озвався до5

мене Господь! Зо мною Господь не боюся нiкого, що зробить людина менi? Господь серед тих, що6, 7

менi помагають, i побачу загибiль своїх ненависникiв. Краще вдаватись до Господа, нiж надiятися8

на людину, краще вдаватись до Господа, нiж надiятися на вельможних! Всi народи мене оточили,9, 10

я ж Господнiм iм’ям їх понищив! Оточили мене й обступили мене, я ж Господнiм iм’ям їх понищив!11

Оточили мене немов бджоли, та погасли вони, як терновий огонь, я бо Господнiм iм’ям їх понищив!12

Дошкульно попхнув ти мене на падiння, та Господь спас мене! Господь моя сила та пiсня, i став13, 14

Вiн спасiнням менi! Голос спiву й спасiння в наметах мiж праведникiв: Господня правиця виконує15
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чуда! Правиця Господня пiдноситься, правиця Господня виконує чуда! Не помру, але житиму, i 16, 17

буду звiщати про чини Господнi! Покарати мене покарав був Господь, та смерти менi не завдав. 18

Вiдчинiте менi брами правди, я ними ввiйду, буду славити Господа! Це брама Господня, праведни- 19, 20

ки в неї входять. Я буду хвалити Тебе, бо озвався до мене, i став Ти спасiнням менi! Камiнь, що 21, 22

його будiвничi вiдкинули, той нарiжним став каменем, вiд Господа сталося це, i дивне воно в очах 23

наших! Це день, що його створив Господь, радiймо та тiшмося в нiм! Просимо, Господи, спа- 24, 25

си! Просимо, Господи, пощасти! Благословен, хто гряде у Господнє iм’я! Благословляємо вас iз 26

Господнього дому! Господь Бог, i засяяв Вiн нам. Прив’яжiте святковую жертву шнурами аж до 27

нарiжникiв жертiвника! Ти мiй Бог, i я буду Тебе прославляти, мiй Боже, я буду Тебе величати! 28

Дякуйте Господу, добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя! 29

Блаженнi непорочнi в дорозi, що ходять Законом Господнiм! Блаженнi, хто держить свiдоцтва 119, 2

Його, хто шукає Його всiм серцем, i хто кривди не робить, хто ходить путями Його! Ти видав 3, 4

накази Свої, щоб виконувати пильно. Коли б же дороги мої були певнi, щоб держатись Твоїх по- 5

станов, не буду тодi засоромлений я, як буду дивитись на всi Твої заповiдi! Щирим серцем я буду 6, 7

Тебе прославляти, як навчуся законiв Твоїх справедливих. Я буду держатись Твоїх постанов, не 8

кидай же зовсiм мене! Чим додержить юнак у чистотi свою стежку? Як держатиметься Твоїх слiв! 9

Цiлим серцем своїм я шукаю Тебе, не дай же менi заблудитися вiд Твоїх заповiдей! Я в серцi своїм 10, 11

заховав Твоє слово, щоб менi не грiшити проти Тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене поста- 12

нов Своїх! Устами своїми я розповiдаю про всi присуди уст Твоїх. З дороги свiдоцтв Твоїх радiю 13, 14

я, як маєтком великим. Про накази Твої розмовлятиму я, i на стежки Твої буду дивитись. Я буду 15, 16

радiти Твоїми постановами, слова Твого не забуду! Своєму рабовi пощасти, щоб я жив, i я буду 17

держатися слова Твого! Вiдкрий мої очi, i хай чуда Закону Твого я побачу! На землi я приходько, 18, 19

Своїх заповiдей не ховай Ти вiд мене! Омлiває душа моя з туги за Твоїми законами кожного часу... 20

Насварив Ти проклятих отих гордунiв, що вхиляються вiд Твоїх заповiдей. Вiдверни Ти вiд мене 21, 22

зневагу та сором, бо держуся свiдоцтв Твоїх я! Теж вельможi сидять та на мене змовляються, та 23

Твiй раб про постанови Твої розмовляє, i свiдоцтва Твої то потiха моя, то для мене дорадники! 24

Душа моя гнеться до пороху, за словом Своїм оживи Ти мене! Про дороги свої я казав, i почув 25, 26

Ти мене, навчи Ти мене постанов Своїх! Дай менi розумiти дорогу наказiв Твоїх, i про чуда Твої 27

я звiщатиму. Розпливає зо смутку душа моя, постав мене згiдно зо словом Своїм! Дорогу не- 28, 29

правди вiд мене вiдсунь, i дай менi з ласки Своєї Закона! Я вибрав путь правди, закони Твої бiля 30

себе поставив. До свiдоцтв Твоїх я приєднався, Господи, не посором же мене! Буду бiгти шляхом 31, 32

Твоїх заповiдей, бо пошириш Ти серце моє. Путь Своїх постанов покажи менi, Господи, i я буду 33

держатись її до кiнця! Дай менi зрозумiти, i нехай я держуся Закону Твого, i всiм серцем я буду 34

триматись його! Провадь мене стежкою Твоїх заповiдей, бо в нiй я знайшов уподобу. Серце моє 35, 36

прихили до свiдоцтв Твоїх, а не до користи. Вiдверни мої очi, щоб марноти не бачили, на дорозi 37

Своїй оживи Ти мене! Для Свого раба сповни слово Своє, що на страх Твiй воно. Вiдверни Ти вiд 38, 39

мене зневагу, якої боюся, бо добрi закони Твої. Ось я прагну наказiв Твоїх, оживи мене правдою 40

Своєю! i хай зiйде на мене, о Господи, милiсть Твоя, спасiння Твоє, згiдно з словом Твоїм, i нехай 41, 42

вiдповiм я тому, хто словом ганьбить мене, бо надiюсь на слово Твоє! i не вiдiймай з моїх уст слова 43

правди нiколи, бо я жду Твоїх присудiв! А я буду держатися завжди Закону Твого, на вiчнi вiки! i 44, 45

буду ходити в широкостi, бо наказiв Твоїх я шукаю. i буду я перед царями звiщати про свiдоцтва 46

Твої, й не зазнаю я сорому! i буду я розкошувати Твоїми заповiдями, бо їх полюбив, i я руки свої 47, 48

простягну до Твоїх заповiдей, бо їх полюбив, i буду роздумувати про Твої постанови! Пам’ятай 49

про те слово Своєму рабовi, що його наказав Ти чекати менi. Це розрада моя в моїм горi, як слово 50

Твоє оживляє мене. Гордуни насмiхалися з мене занадто, та я не вiдступив вiд Закону Твого! Твої 51, 52

присуди я пам’ятаю вiдвiку, о Господи, i радiю! Буря мене обгорнула через нечестивих, що Закона 53

Твого опускають! Спiви для мене Твої постанови у домi моєї мандрiвки. Я вночi пам’ятаю iм’я 54, 55

Твоє, Господи, i держуся Закону Твого! Оце сталось менi, бо наказiв Твоїх я держуся. Я сказав: 56, 57

Моя доля, о Господи, щоб держатись менi Твоїх слiв. Я благаю Тебе цiлим серцем: Учини менi 58

милiсть за словом Своїм! Я розважив дороги свої, й до свiдоцтв Твоїх ноги свої звернув. Я спiшу 59, 60

й не барюся виконувати Твої заповiдi. Тенета безбожних мене оточили, та я не забув про Закона 61

Твого. Опiвночi встаю я, щоб скласти подяку Тобi за присуди правди Твоєї. Я приятель всiм, хто 62, 63

боїться Тебе, й хто накази Твої береже! Милосердя Твого, о Господи, повна земля, навчи Ти мене 64
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Своїх постанов! Ти з рабом Своїм добре зробив, Господи, за словом Своїм. Навчи мене доброго65, 66

розуму та познавання, бо в заповiдi Твої вiрую я! Доки я не страждав, блудив був, та тепер я дер-67

жусь Твого слова. Ти добрий, i чиниш добро, навчи Ти мене Своїх постанов! Гордуни вимишляють68, 69

на мене неправду, а я цiлим серцем держуся наказiв Твоїх. Зробилось нечуле, як лiй, їхнє серце, а70

я розкошую з Закону Твого. Добре менi, що я змучений був, щоб навчитися Твоїх постанов! Лi-71, 72

пший для мене Закон Твоїх уст, анiж тисячi золота й срiбла. Руки Твої створили мене й збудували73

мене, подай менi розуму, й хай я навчусь Твоїх заповiдей! Хто боїться Тебе, тi побачать мене та й74

зрадiють, бо я Твого слова чекаю! Знаю я, Господи, що справедливi були Твої присуди, i справе-75

дливо мене понижав Ти. Нехай буде милiсть Твоя на розраду менi, за словом Твоїм до Свого раба.76

Нехай зiйде на мене Твоє милосердя, й я житиму, бо Закон Твiй розрада моя. Нехай гордуни посо-77, 78

ромленi будуть, бо робили нечесно, а я буду роздумувати про накази Твої. До мене повернуться тi,79

хто боїться Тебе, i пiзнають свiдоцтва Твої. Нехай серце моє буде чисте в Твоїх постановах, щоб я80

не посоромився! Душа моя слабне вiд туги за спасiнням Твоїм, чекаю я слова Твого! За словом81, 82

Твоїм гаснуть очi мої та питають: Коли Ти потiшиш мене?... Хоч я став, як той мiх у диму, та Твоїх83

постанов не забув. Скiльки днiв для Твого раба? Коли присуда зробиш моїм переслiдникам? Гор-84, 85

дуни покопали були менi ями, що не за Законом Твоїм. Усi Твої заповiдi справедливi; неправдиво86

мене переслiдують, допоможи Ти менi! Малощо не погубили мене на землi, та я не покинув наказiв87

Твоїх! Оживи Ти мене за Своїм милосердям, i я буду триматися свiдчення уст Твоїх! Навiки, о Го-88, 89

споди, слово Твоє в небесах пробуває. З роду в рiд Твоя правда; Ти землю поставив i стала вона,90

усi за Твоїми судами сьогоднi стоять, бо раби Твої всi. Коли б не Закон Твiй, розрада моя, то я був91, 92

би загинув в недолi своїй! Я повiк не забуду наказiв Твоїх, бо Ти ними мене оживляєш. Твiй я,93, 94

спаси Ти мене, бо наказiв Твоїх я шукаю! Чекають безбожнi забити мене, а я про свiдоцтва Твої95

розважаю. Я бачив кiнець усього досконалого, але Твоя заповiдь вельми широка! Як я кохаю96, 97

Закона Твого, цiлий день вiн розмова моя! Твоя заповiдь робить мудрiшим мене вiд моїх ворогiв,98

вона бо навiки моя! Я став розумнiший за всiх своїх учителiв, бо свiдоцтва Твої то розмова моя!99

Став я мудрiший за старших, бо держуся наказiв Твоїх! Я вiд кожної злої дороги повстримую ноги100, 101

свої, щоб держатися слова Твого. Я не ухиляюся вiд Твоїх присудiв, Ти бо навчаєш мене. Яке то102, 103

солодке слово Твоє для мого пiднебiння, солодше вiд меду воно моїм устам! Вiд наказiв Твоїх я104

мудрiший стаю, тому то ненавиджу всяку дорогу неправди! Для моєї ноги Твоє слово свiтильник,105

то свiтло для стежки моєї. Я присяг i дотримаю, що буду держатися присудiв правди Твоєї. Пере-106, 107

мучений я аж занадто, за словом Своїм оживи мене, Господи! Хай же будуть приємнi Тобi жертви108

уст моїх, Господи, i навчи Ти мене Своїх присудiв! У небезпецi душа моя завжди, але я Закону109

Твого не забув. Безбожнi поставили пастку на мене, та я не зблудив вiд наказiв Твоїх. Я навiки110, 111

свiдоцтва Твої вспадкував, бо вони радiсть серця мого. Я серце своє нахилив, щоб чинити Твої112

постанови, повiк, до кiнця. Сумнiвне ненавиджу я, а Закона Твого покохав. Ти моя охорона та113, 114

щит мiй, чекаю я слова Твого. Вiдступiться вiд мене, злочинцi, i я буду держатися заповiдей мого115

Бога! За словом Своїм пiдiпри Ти мене, i я житиму, i в надiї моїй не завдай менi сорому! Пiдкрiпи116, 117

Ти мене i спасуся, i я буду дивитися завжди в Твої постанови! Ти погорджуєш усiма, хто вiд Твоїх118

постанов вiдступає, бо хитрощi їхнi неправда. Всiх безбожних землi вiдкидаєш, як жужель, тому119

покохав я свiдоцтва Твої. Зо страху Твого моє тiло тремтить, й я боюсь Твоїх присудiв! Я право120, 121

та правду чиню, щоб мене не вiддав Ти моїм переслiдникам. Поручи Ти на добре Свого раба, щоб122

мене гордуни не гнобили. Гаснуть очi мої за спасiнням Твоїм та за словом правди Твоєї. Учини ж123, 124

Ти Своєму рабовi за Своїм милосердям, i навчи Ти мене Своїх постанов! Я раб Твiй, i зроби мене125

мудрим, i свiдоцтва Твої буду знати! Це для Господа час, щоб дiяти: Закона Твого уневажнили.126

Тому я люблю Твої заповiдi бiльш вiд золота й щирого золота. Тому всi накази Твої уважаю за127, 128

слушнi, а кожну дорогу неправди ненавиджу! Чудовi свiдоцтва Твої, тому то душа моя держиться129

їх. Вхiд у слова Твої свiтло дає, недосвiдчених мудрими робить. Я уста свої розкриваю й повiтря130, 131

ковтаю, бо чую жадобу до Твоїх заповiдей. Обернися до мене та будь милостивий менi, Як чиниш132

Ти тим, хто кохає iмення Твоє. Своїм словом змiцни мої кроки, i не дай панувати надо мною нi-133

якому прогрiховi. Вiд людського утиску визволь мене, i нехай я держуся наказiв Твоїх! Хай засяє134, 135

лице Твоє на Твого раба, i навчи Ти мене уставiв Своїх! Пливуть воднi потоки з очей моїх, бо Твого136

Закону не додержують... Ти праведний, Господи, i прямi Твої присуди, бо Ти наказав справедливi137, 138

свiдоцтва Свої й щиру правду! Нищить мене моя ревнiсть, бо мої вороги позабували слова Твої.139
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Вельми очищене слово Твоє, i Твiй раб його любить. Я малий i погорджений, та не забуваю нака- 140, 141

зiв Твоїх. Правда Твоя правда вiчна, а Закон Твiй то iстина. Недоля та утиск мене обгорнули, але 142, 143

Твої заповiдi моя розкiш! Правда свiдоцтв Твоїх вiчна, подай менi розуму, й буду я жити! Цiлим 144, 145

серцем я кличу: почуй мене, Господи, i я буду держатись уставiв Твоїх! Я кличу до Тебе, спаси Ти 146

мене, i я буду держатись свiдоцтв Твоїх! Свiтанок я випередив та й вже кличу, Твого слова чекаю. 147

Мої очi сторожi нiчнi випереджують, щоб про слово Твоє розмовляти. Почуй же мiй голос з Свого 148, 149

милосердя, о Господи, оживи Ти мене з Свого присуду! Наближаться тi, що за чином ганебним 150

ганяють, вiд Закону Твого далекi, та близький Ти, о Господи, а всi Твої заповiдi справедливiсть! 151

Вiддавна я знаю свiдоцтва Твої, бо навiки Ти їх заклав! Подивись на недолю мою та мене порятуй, 152, 153

бо я не забуваю Закону Твого! Вступися за справу мою й мене визволи, за словом Своїм оживи 154

Ти мене! Вiд безбожних спасiння далеке, бо вони не шукають Твоїх постанов. Велике Твоє мило- 155, 156

сердя, о Господи, оживи Ти мене з Свого присуду! Багато моїх переслiдникiв та ворогiв моїх, але 157

вiд свiдоцтв Твоїх не вiдхиляюсь! Бачив я зрадникiв й бридився ними, бо не держать вони Твого 158

слова. Подивися: люблю я накази Твої, за милосердям Своїм оживи мене, Господи! Правда пiд- 159, 160

валина слова Твого, а присуди правди Твоєї навiки. Безневинно вельможi мене переслiдують, та 161

серце моє Твого слова боїться. Радiю я словом Твоїм, нiби здобич велику знайшов. Я неправду 162, 163

ненавиджу й бриджуся нею, покохав я Закона Твого! Сiм раз денно я славлю Тебе через присуди 164

правди Твоєї. Мир великий для тих, хто кохає Закона Твого, i не мають вони спотикання. На 165, 166

спасiння Твоє я надiюся, Господи, i Твої заповiдi виконую. Душа моя держить свiдоцтва Твої, i я 167

сильно люблю їх. Я держуся наказiв Твоїх та свiдоцтв Твоїх, бо перед Тобою мої всi дороги! Бла- 168, 169

гання моє хай наблизиться перед лице Твоє, Господи, за словом Своїм подай менi розуму! Нехай 170

прийде молитва моя перед лице Твоє, за словом Своїм мене визволь! Нехай уста мої вимовляють 171

хвалу, бо уставiв Своїх Ти навчаєш мене. Хай язик мiй звiщатиме слово Твоє, бо всi Твої заповiдi 172

справедливiсть. Нехай буде рука Твоя в помiч менi, бо я вибрав накази Твої. Я прагну спасiння 173, 174

Твого, о Господи, а Закон Твiй то розкiш моя! Хай душа моя буде жива, i хай славить Тебе, а Твiй 175

присуд нехай допоможе менi! Я блукаю, немов та овечка загублена, пошукай же Свого раба, бо я 176

не забув Твоїх заповiдей!...
Пiсня прочан. Я кликав до Господа в горi своїм, i Вiн мене вислухав, Господи, визволь же душу 120, 2

мою вiд губи неправдивої, вiд язика зрадливого! Що Тобi дасть, або що для Тебе додасть лукавий 3

язик? Загостренi стрiли потужного iз ялiвцевим вугiллям! Горе менi, що замешкую в Мешеху, що 4, 5

живу iз шатрами Кедару! Довго душа моя перебувала собi разом з тими, хто ненавидить мир: я 6, 7

за мир, та коли говорю, то вони за вiйну!
Пiсня прочан. Свої очi я зводжу на гори, звiдки прийде менi допомога, менi допомога вiд Го- 121, 2

спода, що вчинив небо й землю! Вiн не дасть захитатись нозi твоїй, не здрiмає твiй Сторож: оце 3, 4

не дрiмає й не спить Сторож iзраїлiв! Господь то твiй Сторож, Господь твоя тiнь при правицi твоїй, 5

удень сонце не вдарить тебе, анi мiсяць вночi! Господь стерегтиме тебе вiд усякого зла, стерегтиме 6, 7

Вiн душу твою, Господь стерегтиме твiй вихiд та вхiд вiдтепер аж навiки! 8

Пiсня прочан. Давидова. Я радiв, як казали менi: Ходiмо до дому Господнього! Ноги нашi сто- 122, 2

яли в воротях Твоїх, Єрусалиме. Єрусалиме, збудований ти як те мiсто, що злучене разом, куди 3, 4

сходять племена, племена Господнi, щоб свiдчити iзраїлевi, щоб iменню Господньому дякувати! Бо 5

то там на престолах для суду сидять, на престолах дому Давидового. Миру бажайте для Єруса- 6

лиму: Нехай будуть безпечнi, хто любить тебе! Нехай буде мир у твоїх передмур’ях, безпека в па- 7

латах твоїх! Ради браттi моєї та друзiв моїх я буду казати: Мир тобi! Ради дому Господа, нашого 8, 9

Бога, я буду шукати для тебе добра!
Пiсня прочан. Свої очi я зводжу до Тебе, що на небесах пробуваєш! Ото бо, як очi рабiв до 123, 2

руки їх панiв, як очi невiльницi до руки її панi, отак нашi очi до Господа, нашого Бога, аж поки не
змилується Вiн над нами! Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо погорди ми досить наситились! 3

Душа наша наситилась досить собi: вiд безпечних наруги, вiд пишних погорди!... 4

Пiсня прочан. Давидова. Коли б не Господь, що був з нами нехай но iзраїль повiсть! коли б 124, 2

не Господь, що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас поковтали б живцем, коли 3

розпалився на нас їхнiй гнiв, то нас позаливала б вода, душу нашу потiк перейшов би, душу нашу 4, 5

тодi перейшла б та бурхлива вода! Благословенний Господь, що не дав нас на здобич для їхнiх 6

зубiв! Душа наша, як птах, урятувалась iз сiльця птахоловiв, сiльце розiрвалось, а ми врятувались! 7
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Наша помiч ув iменi Господа, що вчинив небо й землю!8

Пiсня прочан. Тi, хто надiю складає на Господа, вони як Сiонська гора, яка не захитається,125
яка буде стояти повiк! Єрусалим, гори круг нього, а Господь круг народу Свого вiдтепер й аж2

навiки! Не спочине бо берло нечестя на долi тих праведних, щоб праведнi не простягли своїх рук3

до неправди. Зроби ж, Господи, добре для добрих, та для простосердих! Тих же, що збочують на4, 5

свої манiвцi, нехай їх провадить Господь разом iз беззаконцями! Мир на iзраїля!
Пiсня прочан. Як вертався Господь iз полоном Сiону, то були ми немов би у снi... Нашi уста126, 2

тодi були повнi веселощiв, а язик наш спiвання! Казали тодi мiж народами: Велике вчинив Господь
з ними! Велике вчинив Господь з нами, були радiснi ми! Вернися ж iз нашим полоном, о Господи,3, 4

немов тi джерела, на пiвдень! Хто сiє з слiзьми, зо спiвом той жне: все ходить та плаче, хто носить5, 6

торбину насiння на посiв, та вернеться з спiвом, хто носить снопи свої!
Пiсня прочан. Соломонова. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будiвничi при127

ньому! Коли мiста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває! Даремно вам рано вставати, допi-2

зна сидiти, їсти хлiб загорьований, Вiн i в спаннi подасть друговi Своєму! Дiти спадщина Господнє,3

плiд утроби нагорода! Як стрiли в руках того велетня, так i сини молодi: блаженний той муж, що4, 5

сагайдака свого ними наповнив, не будуть такi посоромленi, коли в брамi вони говоритимуть iз
ворогами!

Пiсня прочан. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його! Коли труд своїх128, 2

рук будеш їсти, блажен ти, i добре тобi! Твоя жiнка в кутах твого дому як та виноградина плiдна,3

твої дiти навколо твого стола немов саджанцi тi оливковi! Оце так буде поблагословлений муж,4

що боїться вiн Господа! Нехай поблагословить тебе Господь iз Сiону, i побачиш добро Єрусалиму5

по всi днi свого життя, i побачиш онукiв своїх! Мир на iзраїля!6

Пiсня прочан. Багато гнобили мене вiд юнацтва мого, нехай но iзраїль повiсть! Багато гнобили129, 2

мене вiд юнацтва мого, та мене не подужали! Орали були на хребтi моїм плугатарi, поклали вони3

довгi борозни, та Господь справедливий, Вiн шнури безбожних порвав! Нехай посоромленi бу-4, 5

дуть, i хай повiдступають назад усi тi, хто Сiона ненавидить! Бодай стали вони, як трава на дахах,6

що всихає вона, поки виросте, що нею жменi своєї жнець не наповнить, анi оберемка свого в’я-7

зальник, i не скаже прохожий до них: Благословення Господнє на вас, благословляємо вас iм’ям8

Господа!
Пiсня прочан. З глибини я взиваю до Тебе, о Господи: Господи, почуй же мiй голос! Нехай130, 2

ушi Твої будуть чулi на голос благання мого! Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто3

встоїть, Владико? Бо в Тебе пробачення, щоб боятись Тебе... Я надiюсь на Господа, має надiю4, 5

душа моя, i на слово Його я вповаю. Виглядає душа моя Господа бiльш, нiж поранку сторожа,6

що до ранку вона стереже. Хай надiю складає iзраїль на Господа, бо з Господом милiсть, i велике7

визволення з Ним, i iзраїля визволить Вiн вiд усiх його прогрiхiв!8

Пiсня прочан. Давидова. Господи, серце моє не пишнилось, i очi мої не пiдносились, i я не га-131
нявсь за речами, що бiльшi й дивнiшi над мене! Таж я втихомирював i заспокоював душу свою,2

як дитя, вiд перс мами своєї вiдлучене, як дитина вiдлучена в мене душа моя! Хай надiю складає3

iзраїль на Господа вiдтепер аж навiки!
Пiсня прочан. Згадай, Господи, про Давида, про всi його муки, що клявсь Господевi, присягався132, 2

був Сильному Якова: Не ввiйду я в намет свого дому, не зiйду я на ложе постелi своєї, не дам сну3, 4

своїм очам, дрiмання повiкам своїм, аж поки не знайду я для Господа мiсця, мiсця перебування5

для Сильного Якова! Ось ми чули про Нього в Ефрафi, на Яарських полях ми знайшли Його.6

Увiйдiм же в мешкання Його, поклонiмось пiднiжковi нiг Його! Встань же Господи, йди до Свого7, 8

вiдпочинку, Ти й ковчег сили Твоєї! Священики Твої хай зодягнуться в правду, i будуть спiвати Твої9

богобiйнi! Ради Давида, Свого раба, не вiдвертай лиця вiд Свого помазанця. Господь присягнув10, 11

був Давидовi правду, i не вiдступить вiд неї: Вiд плоду утроби твоєї Я посаджу на престолi твоїм!
Якщо будуть синове твої пильнувати Мого заповiта й свiдоцтва Мого, що його Я навчатиму їх, то12

й сини їхнi на вiчнi вiки будуть сидiти на тронi твоїм! Бо вибрав Сiона Господь, уподобав його на13

оселю Собi: То мiсце Мого вiдпочинку на вiчнi вiки, пробуватиму тут, бо його уподобав, поживу14, 15

його щедро благословлю, i хлiбом убогих його нагодую! Священикiв його зодягну у спасiння, а16

його богобiйнi спiватимуть радiсно. Я там вирощу рога Давидового, для Свого помазанця вготую17
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свiтильника, ворогiв його соромом позодягаю, а на ньому корона його буде сяяти! 18

Пiсня прочан. Давидова. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно! Воно як 133, 2

та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кiнцi одежi йо-
го! Воно як хермонська роса, що спадає на гори Сiону, бо там наказав Господь благословення, 3

повiквiчне життя!
Пiсня прочан. Поблагословiть оце Господа, всi раби Господнi, що по ночах у домi Господньому 134

ви стоїте! Вашi руки здiймiть до святинi, i Господа благословiть! Нехай поблагословить тебе iз 2, 3

Сiону Господь, що вчинив небо й землю!
Алiлуя! Хвалiте Господнє iм’я, хвалiте, Господнi раби, що стоїте в домi Господньому, на по- 135, 2

двiр’ях дому нашого Бога! Хвалiть Господа, бо добрий Господь, спiвайте iменню Його, бо приємне 3

воно, бо вибрав Господь собi Якова, iзраїля на власнiсть Свою! Знаю бо я, що Господь i Владика 4, 5

наш бiльший вiд богiв усiх! Все, що хоче Господь, те Вiн чинить на небi та на землi, на морях та по 6

всяких глибинах! Пiдiймає Вiн хмари вiд краю землi, блискавицi вчинив для дощу, випроваджує 7

вiтер з запасiв Своїх. Вiн позабивав перворiдних Єгипту, вiд людини аж до скотини. Вiн послав 8, 9

мiж Єгипет ознаки та чуда, на фараона i на рабiв всiх його. Вiн уразив багато народiв, i потужних 10

царiв повбивав: Сигона, царя амореян, i Ога, Башану царя, та всiх ханаанських царiв. i Вiн дав 11, 12

їхню землю спадщиною, на спадок iзраїлевi, Своєму народовi. Господи, Ймення Твоє вiковiчне, 13

Господи, пам’ять Твоя з роду в рiд! Бо буде судити Господь Свiй народ, та змилосердиться Вiн 14

над Своїми рабами. Божки людiв то срiбло та золото, дiло рук людських: вони мають уста й не 15, 16

говорять, очi мають вони i не бачать, мають ушi й не чують, в їхнiх устах нема вiддиху! Нехай ста- 17, 18

нуть такi, як вони, тi, хто їх виробляє, усi, хто надiю на них покладає! Доме iзраїлiв, благословiть 19

Господа! Аароновий доме, благословiть Господа! Доме Левiїв, благословiть Господа! Хто боїться 20

Господа, благословiть Господа! Благословенний Господь вiд Сiону, що мешкає в Єрусалимi! Алi- 21

луя!
Дякуйте Господу, добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя! Дякуйте Богу богiв, бо навiки Йо- 136, 2

го милосердя! Дякуйте Владицi владик, бо навiки Його милосердя! Тому, хто чуда великi Єдиний 3, 4

вчиняє, бо навiки Його милосердя! Хто розумом небо вчинив, бо навiки Його милосердя! Хто 5, 6

землю простяг над водою, бо навiки Його милосердя! Хто свiтила великi вчинив, бо навiки Його 7

милосердя! сонце, щоб вдень панувало воно, бо навiки Його милосердя! мiсяця й зорi, щоб вони 8, 9

панували вночi, бо навiки Його милосердя! Хто Єгипет побив був у їхнiх перворiдних, бо навiки 10

Його милосердя! i iзраїля вивiв з-мiж них, бо навiки Його милосердя! рукою мiцною й раменом 11, 12

простягненим, бо навiки Його милосердя! Хто море Червоне розтяв на частини, бо навiки Його 13

милосердя! i серед нього iзраїля перепровадив, бо навiки Його милосердя! i фараона та вiйська 14, 15

його вкинув у море Червоне, бо навiки Його милосердя! Хто провадив народ Свiй в пустинi, бо 16

навiки Його милосердя! Хто великих царiв повбивав, бо навiки Його милосердя! i потужних ца- 17, 18

рiв перебив, бо навiки Його милосердя! Сигона, царя амореян, бо навiки Його милосердя! i Ога, 19, 20

Башану царя, бо навiки Його милосердя! i Хто землю їхню дав на спадщину, бо навiки Його ми- 21

лосердя! на спадок iзраїлевi, Своєму рабовi, бо навiки Його милосердя! Хто про нас пам’ятав 22, 23

у пониженнi нашiм, бо навiки Його милосердя! i вiд ворогiв наших визволив нас, бо навiки Його 24

милосердя! Хто кожному тiловi хлiба дає, бо навiки Його милосердя! Дякуйте Богу небесному, 25, 26

бо навiки Його милосердя!
Над рiчками Вавилонськими, там ми сидiли та й плакали, коли згадували про Сiона! На вер- 137, 2

бах у ньому повiсили ми свої арфи, спiву бо пiснi вiд нас там жадали були поневолювачi нашi, а 3

веселощiв нашi мучителi: Заспiвайте но нам iз Сiонських пiсень! Як же зможемо ми заспiвати Го- 4

споднюю пiсню в землi чужинця? Якщо я забуду за тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця 5

моя! Нехай мiй язик до мого пiднебiння прилипне, якщо я не буду тебе пам’ятати, якщо не постав- 6

лю я Єрусалима над радiсть найвищу свою!... Пам’ятай же, о Господи, едомським синам про день 7

Єрусалиму, як кричали вони: Руйнуйте, руйнуйте аж до пiдвалин його!... Вавилонськая дочко, що 8

маєш i ти ограбована бути, блажен, хто заплатить тобi за твiй чин, що ти нам заподiяла! Блажен, 9

хто ухопить та порозбиває об скелю i твої немовлята!...
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Давидiв. Прославляю Тебе цiлим серцем своїм, перед богами спiваю Тобi! Вклоняюсь до хра-138, 2

му святого Твого, i славлю iмення Твоє за Твоє милосердя й за правду Твою, бо звеличив Ти був
над усе Своє Ймення та слово Своє! Удень, як взиваю, почуєш мене, пiдбадьорюєш силою душу3

мою! Усi земнi царi прославлять Тебе, Господи, будуть, бо почують вони слово уст Твоїх, i будуть4, 5

спiвати про Господнi дороги, бо слава Господня велика, бо високий Господь, але бачить низького,6

а гордого Вiн пiзнає iздалека! Якщо серед тiсноти пiду, Ти оживиш мене, на лютiсть моїх ворогiв7

пошлеш руку Свою, i правиця Твоя допоможе менi, для мене Господь оце виконає! Твоя милiсть,8

о Господи, вiчна, чинiв Своєї руки не полиш!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Господи, випробував Ти мене та й пiзнав, Ти знаєш си-139, 2

дiння моє та вставання моє, думку мою розумiєш здалека. Дорогу мою та лежання моє вимiряєш,3

i Ти всi путi мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язицi, а вже, Господи, знаєш те все! Оточив4, 5

Ти мене ззаду й спереду, i руку Свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розумiння, високе6

воно, я його не подолаю! Куди я вiд Духа Твого пiду, i куди я втечу вiд Твого лиця? Якщо я на7, 8

небо зiйду, то Ти там, або постелюся в шеолi ось Ти! Понесуся на крилах зiрницi, спочину я на9

кiнцi моря, то рука Твоя й там попровадить мене, i мене буде тримати правиця Твоя! Коли б я10, 11

сказав: Тiльки темрява вкриє мене, i нiч свiтло для мене, то мене не закриє вiд Тебе i темрява, i нiч12

буде свiтити, як день, i темнота як свiтло! Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробi матерi13

моєї, Прославляю Тебе, що я дивно утворений! Дивнi дiла Твої, i душа моя вiдає вельми про це!14

i костi мої не сховались вiд Тебе, бо я вчинений був в укриттi, я витканий був у глибинах землi!15

Мого зародка бачили очi Твої, i до книги Твоєї записанi всi мої члени та днi, що в них були вчиненi,16

коли жодного з них не було... Якi дорогi менi стали думки Твої, Боже, як побiльшилося їх число,17

перелiчую їх, численнiшi вони вiд пiску! Як пробуджуюся, то я ще з Тобою. Якби, Боже, вразив Ти18, 19

безбожника, а ви, кровожерцi, вiдступiтесь вiд мене! Вони називають пiдступно Тебе, Твої вороги20

на марноту пускаються! Отож, ненавиджу Твоїх ненависникiв, Господи, i Твоїх заколотникiв бри-21

джусь: повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали менi ворогами!... Випробуй, Боже, мене, i22, 23

пiзнай моє серце, дослiди Ти мене, i пiзнай мої задуми, i побач, чи не йду я дорогою злою, i на вiчну24

дорогу мене попровадь!
Для диригетна хору. Псалом Давидiв. Визволь мене вiд людини лихої, о Господи, бережи мене140

вiд насильника, що в серцi своїм замишляють злi речi, що вiйни щодня викликають! Вони го-2, 3

стрять свого язика, як той вуж, отрута гадюча пiд їхнiми устами! Села. Пильнуй мене, Господи, вiд4

рук нечестивого, бережи мене вiд насильника, що задумали стопи мої захитати... Чванливi схова-5

ли на мене тенета та шнури, розтягли свою сiтку при стежцi, сiльця розмiстили на мене! Села. Я6

сказав Господевi: Ти Бог мiй, почуй же, о Господи, голос благання мого! Господи, Владико мiй, си-7

ло мого спасiння, що в день бою покрив мою голову, не виконай, Господи, бажань безбожного, не8

здiйсни його задуму! Села. Бодай голови не пiднесли всi тi, хто мене оточив, бодай зло їхнiх уст їх9

покрило! Хай присок на них упаде, нехай кине Вiн їх до огню, до провалля, щоб не встали вони!...10

Злоязична людина щоб мiцною вона не була на землi, людина насильства бодай лихо спiймало її,11

щоб попхнути на погибiль! Я знаю, що зробить Господь правосуддя убогому, присуд правдивий12

для бiдних, тiльки праведнi дякувати будуть iменню Твоєму, невиннi сидiтимуть перед обличчям13

Твоїм!
Псалом Давидiв. Господи, кличу до Тебе, поспiшися до мене, почуй же мiй голос, як кличу до141

Тебе! Нехай стане молитва моя як кадило перед лицем Твоїм, пiдношення рук моїх як жертва2

вечiрня! Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи дверi губ моїх! Не дай нахилятися серцю3, 4

моєму до речi лихої, щоб учинки робити безбожнiстю, iз людьми, що чинять переступ, i щоб не
ласувався я їхнiми присмаками! Як праведний вразить мене, то це милiсть, а докорить менi, це5

олива на голову, її не вiдкине моя голова, бо ще i молитва моя проти їхнього зла. Їхнi суддi по скелi6

розкиданi, та слова мої вчують, бо приємнi вони... Як дрова рубають й розколюють їх на землi,7

так розкиданi нашi кiстки над отвором шеолу. Бо до Тебе, о Господи, Владико, мої очi, на Тебе8

надiюсь не зруйновуй мого життя! Бережи Ти вiд пастки мене, що на мене поставили, та вiд тенет9

переступникiв! Хай безбожнi попадають разом до сiтки своєї, а я промину!10

Псалом навчальний, Давида, коли був у печерi. Молитва. Мiй голос до Господа, я кличу, мiй142
голос до Господа, я благаю! Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я роз-2
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казую перед обличчям Його, коли омлiває мiй дух у менi. А Ти знаєш дорогу мою: на дорозi, якою 3

ходжу, пастку для мене сховали! Праворуч поглянь i побач: немає нiкого знайомого, загинув при- 4

тулок вiд мене, нiхто не питає за душу мою... Я кличу до Тебе, о Господи, я кажу: Ти моє при- 5

становище, доля моя у країнi живих! Прислухайся ж Ти до благання мого, бо зробився я зовсiм 6

нужденний! Визволь мене вiд моїх переслiдникiв, бо стали сильнiшi вiд мене вони! Виведи душу 7

мою iз в’язницi, щоб славити Ймення Твоє! Праведнi оточать мене, як учиниш добро надо мною!
Псалом Давидiв. Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в Своїй вiрностi, у правдi 143

Своїй обiзвися до мене! i на суд не вступай iз рабом Своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм 2

справедливим не буде! Бо неприятель переслiдує душу мою, топче живую мою до землi... Посадив 3

мене в темряву, як мерцiв цього свiту! Омлiває мiй дух у менi, кам’янiє в нутрi моїм серце моє... 4

Я згадую днi стародавнi, над усiми Твоїми чинами роздумую, говорю про дiла Твоїх рук. Я руки 5, 6

свої простягаю до Тебе, душа моя прагне Тебе, як води пересохла земля! Села. Поспiши мене 7

вислухати, Господи, дух мiй кiнчається! Не ховай Ти вiд мене обличчя Свого, i нехай я не буду
подiбний до тих, хто сходить до гробу! Об’яви менi вранцi Своє милосердя, бо на Тебе надiюсь, 8

повiдом Ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до Тебе пiдношу я душу свою! Урятуй мене, 9

Господи, вiд моїх ворогiв, бо до Тебе вдаюся! Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мiй, добрий 10

Дух Твiй нехай попровадить мене по рiвнiй землi! Ради Ймення Свого, о Господи, оживи мене, 11

Своєю правдою виведи душу мою вiд недолi! А в Своїм милосердi понищ моїх ворогiв, i вигуби 12

всiх, хто ненавидить душу мою, бо я раб Твiй!
Давидiв. Благословенний Господь, моя скеля, що руки мої Вiн навчає до бою, пальцi мої до вiй- 144

ни! Вiн моє милосердя й твердиня моя, фортеця моя та моя охорона менi, Вiн мiй щит, i я до Нього 2

вдаюся, Вiн мiй народ пiдбиває пiд мене! Господи, що то людина, що знаєш її, що то син людський, 3

що зважаєш на нього? Людина стала до пари подiбна, її днi як та тiнь проминуща! Господи, нахи- 4, 5

ли Своє небо, й зiйди, доторкнися до гiр, i вони задимують! Заблищи блискавицею, й їх розпорош, 6

пошли Свої стрiли, i їх побентеж! Пошли з висоти Свою руку, й мене порятуй, i визволь мене з 7

вод великих, вiд руки чужинцiв, що їхнi уста промовляють неправду, а їхня правиця правиця зра- 8

длива! Боже, я пiсню нову заспiваю Тобi, на арфi десятиструннiй заграю Тобi, що Ти перемогу 9, 10

царям подаєш, що рятуєш Давида, Свого раба, вiд лихого меча! Порятуй же мене й збережи Ти 11

мене вiд руки чужинцiв, що їхнi уста промовляють марноту, а їхня правиця правиця зрадлива, щоб 12

були сини нашi, немов саджанцi, виплеканi в їхнiй молодостi, нашi дочки немов тi нарiжнi стовпи,
витесанi на окрасу палати! Повнi нашi комори, вони видають найрiзнiше, котяться тисячами нашi 13

вiвцi та кози, десятками тисяч по наших подвiр’ях розплоджуються! Ситi нашi бики, немає при- 14

год i немає хвороби, i на вулицях наших нема нарiкань! Блаженний народ, що йому так ведеться, 15

блаженний народ, що Господь йому Бог!
Хвала Давидова. Я буду Тебе величати, о Боже мiй, Царю, i благословлятиму Ймення Твоє 145

повiк-вiку! Я кожного дня Тебе благословлятиму, i хвалитиму Ймення Твоє повiк-вiку! Великий 2, 3

Господь i прославлений вельми, i недослiдиме величчя Його! Рiд родовi буде хвалити дiла Твої, i 4

будуть могутнiсть Твою виявляти! Про пишну славу величчя Твого, про справи чудовнi Твої роз- 5

повiм! Будуть казати про силу грiзних Твоїх чинiв, а про велич Твою розповiм я про неї. Пам’ять 6, 7

про добрiсть велику Твою сповiщатимуть, i будуть спiвати про правду Твою! Щедрий i милосер- 8

дний Господь, довготерпеливий й многомилостивий, Господь добрий до всiх, а Його милосердя на 9

всi Його творива! Тебе, Господи, славити будуть усi Твої творива, а святi Твої Тебе благословляти- 10

муть, про славу Царства Твого звiщатимуть, про могутнiсть Твою говоритимуть, щоб людським 11, 12

синам об’явити про могутнiсть Його та про славу величчя Царства Його! Царство Твоє царство 13

всiх вiкiв, а влада Твоя по всi роди! Господь пiдпирає всiх падаючих, усiх зiгнутих Вiн випросто- 14

вує! Очi всiх уповають на Тебе, i Ти їм поживу даєш своєчасно, Ти руку Свою вiдкриваєш, i все, 15, 16

що живе, Ти зичливо годуєш! Господь справедливий на кожнiй дорозi Своїй, i милостивий у всiх 17

Своїх учинках, Господь близький всiм, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його! Волю тих, 18, 19

хто боїться Його, Вiн сповняє, i благання їх чує та їм помагає, Господь береже тих усiх, хто любить 20

Його, а безбожних усiх Вiн понищить! Славу Господню уста мої будуть звiщати, i благословлятиме 21

кожне тiло святе Його Ймення на вiки вiкiв!
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Алiлуя! Хвали, душе моя, Господа, хвалитиму Господа, поки живу, спiватиму Богу моєму, аж146, 2

поки iсную! Не надiйтесь на князiв, на людського сина, бо в ньому спасiння нема: вийде дух його3, 4

i вiн до своєї землi повертається, того дня його задуми гинуть! Блаженний, кому його помiч Бог5

Яковiв, що надiя його на Господа, Бога його, що небо та землю вчинив, море й усе, що є в них, що6

правди пильнує навiки, правосуддя вчиняє покривдженим, що хлiба голодним дає! Господь в’язнiв7

розв’язує, Господь очi слiпим вiдкриває, Господь випростовує зiгнутих, Господь милує праведних!8

Господь обороняє приходькiв, сироту та вдовицю пiдтримує, а дорогу безбожних викривлює! Хай9, 10

царює навiки Господь, Бог твiй, Сiоне, iз роду у рiд! Алiлуя!
Хвалiть Господа, добрий бо Вiн, виспiвуйте нашому Богу, приємний бо Вiн, Йому подобає хва-147

ла! Господь Єрусалима будує, збирає вигнанцiв iзраїлевих. Вiн зламаносердих лiкує, i їхнi рани2, 3

болючi обв’язує, вираховує Вiн число зорям, i кожнiй iз них дає ймення. Великий Господь наш,4, 5

та дужий на силi, Його мудрости мiри нема! Господь пiдiймає слухняних, безбожних понижує аж6

до землi. Дайте вiдповiдь Господу нашому вдячною пiснею, заграйте для нашого Бога на гуслах:7

Вiн хмарами небо вкриває, приготовлює дощ для землi, оброщує гори травою, худобi дає її корм,8, 9

воронятам чого вони кличуть! Не в силi коня уподоба Його, i не в членах людини Його закохання,10

Господь любить тих, хто боїться Його, хто надiю складає на милiсть Його! Хвали Господа, Єруса-11, 12

лиме, прославляй Свого Бога, Сiоне, бо змiцняє Вiн засуви брам твоїх, синiв твоїх благословляє13

в тобi, чинить мир у границi твоїй, годує тебе пшеницею щирою, посилає на землю наказа Свого,14, 15

дуже швидко летить Його Слово! Дає снiг, немов вовну, розпорошує паморозь, буцiм то порох,16

Вiн кидає лiд Свiй, немов тi кришки, i перед морозом Його хто устоїть? Та Вiн пошле Своє слово,17, 18

та й розтопить його, Своїм вiтром повiє, вода потече! Своє слово звiщає Вiн Якову, постанови Свої19

та Свої правосуддя iзраїлю: для жодного люду Вiн так не зробив, той не знають вони правосуддя20

Його! Алiлуя!
Алiлуя! Хвалiте Господа з небес, хвалiте Його в висотi! Хвалiте Його, всi Його Анголи, хвалiте148, 2

Його, усi вiйська Його: Хвалiте Його, сонце й мiсяцю, хвалiте Його, усi зорi яснi! Хвалiте Його,3, 4

небеса iз небес, та води, що над небесами! Нехай Господа хвалять вони, бо Вiн наказав, i ство-5

рились вони, Вiн їх поставив на вiчнi вiки, дав наказа, i не переступлять його! Хвалiть Господа6, 7

також з землi: риби великi й безоднi усi, огонь та град, снiг та туман, вiтер бурхливий, що виконує8

слово Його, гори та пагiрки всi, плiдне дерево та всi кедрини, звiрина й вся худоба, все плазуюче9, 10

та птаство крилате, земнi царi й всi народи, князi та всi суддi землi, юнаки та дiвицi, старi разом11, 12

iз дiтьми, нехай усi хвалять Господнє iм’я, бо Його тiльки Ймення звеличилось, величнiсть Його13

на землi й небесах! Вiн рога народу Своєму пiднiс! Слава всiм богобiйним Його, дiтям iзраїлевим,14

народовi, що до Нього близький! Алiлуя!
Алiлуя! Заспiвайте для Господа пiсню нову, Йому слава на зборах святих! Хай iзраїль радiє149, 2

Творцем своїм, хай Царем своїм тiшаться дiти Сiону! Нехай славлять iм’я Його танцем, нехай ви-3

гравають для Нього на бубнi та гуслах, бо знаходить Господь уподобу в народi Своїм, прикрашає4

покiрних спасiнням! Хай радiють у славi святi, хай спiвають на ложах своїх, прославлення Бога5, 6

на їхнiх устах, а меч обосiчний ув їхнiх руках, щоб чинити мiж племенами помсту, мiж народами7

кари, щоб їхнiх царiв пов’язати кайданами, а їхнiх вельмож ланцюгами, щоб мiж ними чинити суд8, 9

написаний! Вiн величнiсть для всiх богобiйних! Алiлуя!
Алiлуя! Хвалiть Бога в святинi Його, хвалiте Його на могутнiм Його небозводi! Хвалiте Його150, 2

за чини могутнi Його, хвалiте Його за могутню величнiсть Його! Хвалiте Його звуком трубним,3

хвалiте Його на арфi та гуслах! Хвалiте Його на бубнi та танцем, хвалiте Його на струнах та флейтi!4

Хвалiте Його на цимбалах дзвiнких, хвалiте Його на цимбалах гучних! Все, що дихає, хай Господа5, 6

хвалить! Алiлуя!
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П
риповiстi Соломона, сина Давидового, царя Iзраїлевого, щоб пiзнати премудрiсть i кар- 1, 2

нiсть, щоб зрозумiти розсуднi слова, щоб прийняти напоумлення мудрости, праведно- 3

сти, i права й простоти, щоб мудрости дати простодушним, юнаковi пiзнання й роз- 4

важнiсть. Хай послухає мудрий i примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих 5

думок, щоб пiзнати ту приповiсть та загадкове говорення, слова мудрецiв та їхнi загадки. Страх 6, 7

Господнiй початок премудрости, нерозумнi погорджують мудрiстю та напучуванням. Послухай, 8

мiй сину, напучення батька свого, i не вiдкидай науки матерi своєї, вони бо хороший вiнок для 9

твоєї голови, i прикраса на шию твою. Мiй сину, як грiшники будуть тебе намовляти, то з ними 10

не згоджуйся ти! Якщо скажуть вони: Ходи з нами, чатуймо на кров, безпричинно засядьмо на 11

неповинного, живих поковтаймо ми їх, як шеол, та здорових, як тих, якi сходять до гробу! Ми 12, 13

знайдемо всiляке багатство цiнне, переповнимо здобиччю нашi хати. Жеребок свiй ти кинеш iз 14

нами, буде саква одна для всiх нас, сину мiй, не ходи ти дорогою з ними, спини ногу свою вiд їхньої 15

стежки, бо бiжать їхнi ноги на зло, i поспiшають, щоб кров проливати! Бож надармо поставлена 16, 17

сiтка на очах усього крилатого: то вони на кров власну чатують, засiдають на душу свою! Такi 18, 19

то дороги усiх, хто заздрий чужого добра: воно бере душу свого власника! Кличе мудрiсть на ву- 20

лицi, на площах свiй голос дає, на шумливих мiсцях проповiдує, у мiстi при входах до брам вона 21

каже слова свої: Доки ви, нерозумнi, глупоту любитимете? Аж доки насмiшники будуть кохатись 22

собi в глузуваннi, а безглуздi ненавидiти будуть знання? Звернiться но ви до картання мого, ось я 23

виллю вам духа свого, сповiщу вам слова свої! Бо кликала я, та вiдмовились ви, простягла була 24

руку свою, та нiхто не прислухувався! I всю раду мою ви вiдкинули, картання ж мого не схотiли! 25

Тож у вашiм нещастi смiятися буду i я, насмiхатися буду, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш 26, 27

страх, немов вихор, i привалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та утиск на вас, тодi 28

кликати будуть мене, але не вiдповiм, будуть шукати мене, та не знайдуть мене, за те, що науку 29

зненавидiли, i не вибрали страху Господнього, не хотiли поради моєї, погорджували всiма моїми 30

докорами! I тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються, бо вiд- 31, 32

ступство безумних заб’є їх, i безпечнiсть безтямних їх вигубить! А хто мене слухає, той буде жити 33

безпечно, i буде спокiйний вiд страху перед злом!
Сину мiй, якщо приймеш слова мої ти, а накази мої при собi заховаєш, щоб слухало мудрости 2, 2

вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кли- 3

катимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його, немов срiбла, i будеш його ти пошукувати, як 4

тих схованих скарбiв, тодi зрозумiєш страх Господнiй, i знайдеш ти Богопiзнання, бо Господь дає 5, 6

мудрiсть, з Його уст знання й розум! Вiн спасiння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в не- 7

винностi ходить, щоб справедливих стежок стерегти, i береже Вiн дорогу Своїх богобiйних! Тодi 8, 9

ти збагнеш справедливiсть та право, i простоту, всiляку дорогу добра, бо мудрiсть увiйде до сер- 10

ця твого, i буде приємне знання для твоєї душi! розважнiсть тодi тебе пильнуватиме, розум тебе 11

стерегтиме, щоб тебе врятувати вiд злої дороги, вiд людини, що каже лукаве, вiд тих, хто стежки 12, 13

простоти покидає, щоб ходити дорогами темряви, що тiшаться, роблячи зло, що радiють крутiй- 14

ствами злого, що стежки їхнi крутi, i вiдходять своїми путями, щоб тебе врятувати вiд блудницi, 15, 16

вiд чужинки, що мовить м’якенькi слова, що покинула друга юнацтва свого, а про заповiт сво- 17

го Бога забула, вона бо iз домом своїм западеться у смерть, а стежки її до померлих, нiхто, хто 18, 19

входить до неї, не вернеться, i стежки життя не досягне, щоб ходив ти дорогою добрих, i стежки 20

справедливих берiг! Бо замешкають праведнi землю, i невиннi зостануться в нiй, а безбожнi з 21, 22

землi будуть вигубленi, i повириваються з неї невiрнi!
Сину мiй, не забудь ти моєї науки, i нехай мої заповiдi стережуть твоє серце, бо примножать 3, 2

для тебе вони довготу твоїх днiв, i рокiв життя та спокою! Милiсть та правда нехай не залишать 3

тебе, прив’яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблицi серця свого, i знайдеш ти ласку та добру 4

премудрiсть в очах Бога й людини! Надiйся на Господа всiм своїм серцем, а на розум свiй не по- 5

кладайся! Пiзнавай ти Його на всiх дорогах своїх, i Вiн випростує твої стежки. Не будь мудрий 6, 7

у власних очах, бiйся Господа та ухиляйся вiд злого! Це буде лiком для тiла твого, напоєм для 8

костей твоїх. Шануй Господа iз маєтку свого, i з початку всiх плодiв своїх, i будуть комори твої 9, 10
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переповненi ситiстю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим! Мiй сину, карання Го-11

споднього не вiдкидай, i картання Його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, картає того, i12

кохає, немов батько сина! Блаженна людина, що мудрiсть знайшла, i людина, що розум одержа-13

ла, бо лiпше надбання її вiд надбання срiбла, i вiд щирого золота лiпший прибуток її, дорожча за14, 15

перли вона, i всiляке жадання твоє не зрiвняється з нею. Довгiсть днiв у правицi її, багатство та16

слава в лiвицi її. Дороги її то дороги приємности, всi стежки її мир. Вона дерево життя для тих, хто17, 18

тримається мiцно її, i блаженний, хто держить її! Господь мудрiстю землю заклав, небо розумом19

мiцно поставив. Знанням Його порозкривались безоднi, i кроплять росою тi хмари. Мiй сину,20, 21

нехай вiд очей твоїх це не вiдходить, стережи добрий розум i розважнiсть, i вони будуть життям22

для твоєї душi, i прикрасою шиї твоєї, Тодi пiдеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спо-23

тикнеться! Якщо покладешся не будеш боятись, а ляжеш, то буде приємний твiй сон. Не будеш24, 25

боятися наглого страху, нi бурi безбожних, як прийде, бо твоєю надiєю буде Господь, i Вiн пиль-26

нуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку! Не стримуй добра потребуючому, коли в силi27

твоєї руки це вчинити, не кажи своїм ближнiм: Iди, i знову прийди, а взавтра я дам, коли маєш з28

собою. Не виорюй лихого на свого ближнього, коли вiн безпечно з тобою сидить. Не сварися з29, 30

людиною дармо, якщо злого вона не вчинила тобi. Не заздри насильниковi, i нi однiєї з дорiг його31

не вибирай, бо бридить Господь крутiями, а з праведними в Нього дружба. Прокляття Господнє32, 33

на домi безбожного, а мешкання праведних Вiн благословить, з насмiшникiв Вiн насмiхається, а34

покiрливим милiсть дає. Мудрi славу вспадковують, а нерозумнi носитимуть сором.35

Послухайте, дiти, напучення батькового, i прислухайтеся, щоб навчитися розуму, бо даю я вам4, 2

добру науку: закона мого не кидайте, бо сином у батька свого я був, пещений й єдиний у неньки3

своєї. I навчав вiн мене, i менi говорив: Нехай держиться серце твоє моїх слiв, стережи мої заповiдi4

та й живи! Здобудь мудрiсть, здобудь собi розум, не забудь, i не цурайся слiв моїх уст, не кидай її5, 6

й вона буде тебе стерегти! Кохай ти її й вона буде тебе пильнувати! Початок премудрости мудрiсть7

здобудь, а за ввесь свiй маєток здобудь собi розуму! Тримай її високо i пiдiйме тебе, ушанує тебе,8

як її ти пригорнеш: вона дасть головi твоїй гарний вiнок, пишну корону тобi подарує! Послухай,9, 10

мiй сину, й бери ти слова мої, i помножаться роки твойого життя, дороги премудрости вчу я тебе,11

стежками прямими проваджу тебе: коли пiдеш, то крок твiй не буде тiсний, а коли побiжиш не спi-12

ткнешся! Мiцно тримайся напучування, не лишай, його стережи, воно бо життя твоє! На стежку13, 14

безбожних не йди, i не ходи на дорогу лихих, покинь ти її, не йди нею, усунься вiд неї й мини, бо15, 16

вони не заснуть, якщо злого не вчинять, вiдiйметься сон їм, як не зроблять кому, щоб спiткнувся!...
Бо вони хлiб безбожжя їдять, i вино грабежу попивають. А путь праведних нiби те свiтло ясне, що17, 18

свiтить все бiльше та бiльш аж до повного дня! Дорога ж безбожних як темнiсть: не знають, об19

що спотикнуться... Мiй сину, прислухуйся до моїх слiв, до речей моїх ухо своє нахили! Нехай не20, 21

вiдiйдуть вони вiд очей твоїх, бережи їх в серединi серця свого! Бо життя вони тим, хто їх знайде,22

а для тiла усього його лiкування. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з ньо-23

го походить життя. Вiдкинь ти вiд себе лукавство уст, вiддали ти вiд себе крутiйство губ. Нехай24, 25

дивляться очi твої уперед, а повiки твої нехай перед тобою простують. Стежку нiг своїх вирiвняй,26

i стануть мiцнi всi дороги твої: не вступайся нi вправо, нi влiво, усунь свою ногу вiд зла!27

Мiй сину, на мудрiсть мою уважай, нахили своє ухо до мого розуму, щоб розважнiсть ти мiг5, 2

стерегти, а пiзнання хай уста твої стережуть! Бо крапають солодощ губи блудницi, а уста її вiд3

оливи маснiшi, та гiркий їй кiнець, мов полин, гострий, як меч обосiчний, її ноги до смерти спу-4, 5

скаються, шеолу тримаються кроки її! Вона путь життя не урiвнює, її стежки непевнi, i цього не6

знає вона. Тож тепер, мої дiти, мене ви послухайте, не вiдходьте вiд слiв моїх уст: вiддали ти вiд7, 8

неї дорогу свою, i не зближайсь до дверей її дому, щоб слави своєї ти iншим не дав, а роки свої для9

жорстокого, щоб чужi не наситились сили твоєї й маєтку твого в чужiм домi!... I будеш стогнати10, 11

при своєму кiнцi, як знеможеться тiло твоє й твої сили, i скажеш: Як ненавидiв я те напучування,12

а картання те серце моє вiдкидало! I не слухав я голосу своїх учителiв, i уха свого не схиляв до13

наставникiв... Трохи не був я при кожному злому, в серединi збору й громади!... Пий воду з кри-14, 15

ницi своєї, i текуче з свого колодязя: чи ж мають на вулицю вилитi бути джерела твої, а на площi16

потоки твоєї води? Нехай вони будуть для тебе, для тебе самого, а не для чужих iз тобою! Хай17, 18

твоє джерело буде благословенне, i радiй через жiнку твоїх юних лiт, вона ланя любовна та серна19

прекрасна, її перса напоять тебе кожночасно, впивайся ж назавжди коханням її! I нащо, мiй си-20
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ну, ти маєш впиватись блудницею, i нащо ти будеш пригортати груди чужинки? Бож перед очима 21

Господнiми всi дороги людини, i стежки її всi Вiн рiвняє: власнi провини безбожного схоплять йо- 22

го, i повороззям свого грiха буде зв’язаний вiн, помиратиме вiн без напучування, i буде блукати в 23

великiй глупотi своїй!...
Мiй сину, якщо поручився ти за свого ближнього, дав руку свою за чужого, ти попався до пас- 6, 2

тки з-за слiв своїх уст, схоплений ти iз-за слiв своїх уст! Учини тодi це, сину мiй, та рятуйсь, бо 3

впав ти до рук свого ближнього: iди, впади в порох, i на ближнiх своїх напирай, не дай сну сво- 4

їм очам, i дрiмання повiкам своїм, рятуйся, як серна, з руки, i як птах iз руки птахолова! Iди до 5, 6

мурашки, лiнюху, поглянь на дороги її й помудрiй: нема в неї володаря, анi урядника, анi пра- 7

вителя; вона заготовлює лiтом свiй хлiб, збирає в жнива свою їжу. Аж доки, лiнюху, ти будеш 8, 9

вилежуватись, коли ти зо сну свого встанеш? Ще трохи поспати, подрiмати ще трохи, руки трохи 10

зложити, щоб полежати, i прийде, немов волоцюга, твоя незаможнiсть, i злиднi твої, як озброє- 11

ний муж!... Людина нiкчемна, чоловiк злочинний, вiн ходить з лукавими устами, вiн моргає очима 12, 13

своїми, шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми, в його серцi лукавство виорює зло 14

кожночасно, сварки розсiває, тому нагло приходить погибiль його, буде раптом побитий i лiку не- 15

ма! Оцих шiсть ненавидить Господь, а цi сiм то гидота душi Його: очi пишнi, брехливий язик, i 16, 17

руки, що кров неповинну ллють, серце, що плекає злочиннi думки, ноги, що сквапно бiжать на ли- 18

хе, свiдок брехливий, що брехнi роздмухує, i хто розсiває сварки мiж братiв! Стережи, сину мiй, 19, 20

заповiдь батька свого, i не вiдкидай науки матерi своєї! Прив’яжи їх на серцi своєму назавжди, 21

повiсь їх на шиї своїй! Вона буде провадити тебе у ходi, стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а 22

пробудишся мовити буде до тебе! Бо заповiдь Божа свiтильник, а наука то свiтло, дорога ж життя 23

то навчальнi картання, щоб тебе стерегти вiд злосливої жiнки, вiд облесливого язика чужинки. 24

Не жадай її вроди у серцi своїм, i тебе хай не вiзьме своїми повiками, бо вартiсть розпусної жiнки 25, 26

то боханець хлiба, а жiнка замiжня вловлює душу цiнну... Чи вiзьме людина огонь на лоно своє, i 27

одiж її не згорить? Чи буде людина ходити по вугiллю розпаленому, i не попаляться ноги її? Так i 28, 29

той, хто вчащає до жiнки свого ближнього: не буде некараним кожен, хто доторкнеться до неї! Не 30

погорджують злодiєм, якщо вiн украде, щоб рятувати життя своє, коли вiн голодує, та як буде вiн 31

знайдений, всемеро вiн вiдшкодує, вiддасть все майно свого дому! Хто чинить перелюб, не має той 32

розуму, вiн знищує душу свою, побої та сором вiн знайде, а ганьба його не зiтреться, бо заздрощi 33, 34

лютiсть мужчини, i не змилосердиться вiн у день помсти: вiн не зверне уваги на жоден твiй викуп, 35

i не схоче, коли ти гостинця прибiльшиш!
Сину мiй, бережи ти слова мої, мої ж заповiдi заховай при собi, бережи мої заповiдi та й живи, а 7, 2

наука моя немов в очах твоїх та зiниця, прив’яжи їх на пальцях своїх, напиши на таблицi тiй серця 3

свого! На мудрiсть скажи: Ти сестра моя! а розум назви: Мiй довiрений! щоб тебе стерегти вiд 4, 5

блудницi, вiд чужинки, що мовить м’якенькi слова. Бо я визирав був в вiкно свого дому, через гра- 6

ти мого вiкна, i приглядавсь до невiж, розглядався мiж молоддю. I юнак ось, позбавлений розуму, 7

проходив по ринку при розi його, i ступив по дорозi до дому її, коли вiтерець повiвав був увечорi 8, 9

дня, у темрявi ночi та мороку. Аж ось жiнка в убраннi блудницi назустрiч йому, iз серцем пiдсту- 10

пним, галаслива та непогамована, її ноги у домi своїм не бувають: раз на вулицi, раз на майданах, 11, 12

i при кожному розi чатує вона... I вхопила вона його мiцно та й поцiлувала його, безсоромним зро- 13

била обличчя своє та й сказала йому: У мене тепер мирнi жертви, виповнила я сьогоднi обiти свої! 14

Тому то я вийшла назустрiч тобi, пошукати обличчя твого, i знайшла я тебе! Килимами я вистелила 15, 16

своє ложе, тканинами рiзних кольорiв з єгипетського полотна, постелю свою я посипала миррою, 17

алоєм та цинамоном... Ходи ж, аж до ранку впиватися будем коханням, любов’ю натiшимось ми! 18

Бо вдома нема чоловiка, пiшов у далеку дорогу: вузлик срiбла вiн узяв в свою руку, хiба на день 19, 20

повнi поверне до дому свого... Прихилила його велемовством своїм, облесливiстю своїх губ його 21

звабила, вiн раптом за нею пiшов, немов вiл, до зарiзу проваджений, i немов пес, що ведуть його на 22

ланцюгу до ув’язнення, як той птах, поспiшає до сiтки, i не знає, що це на життя його пастка... А 23, 24

тепер, мої дiти, мене ви послухайте, i на слова моїх уст уважайте: Хай не збочує серце твоє на до- 25

роги її, не блукай ти стежками її, бо вона багатьох уже трупами кинула, i численнi всi, нею забитi! 26

Її дiм до шеолу дороги, що провадять до смертних кiмнат... 27

Чи ж мудрiсть не кличе, i не подає свого голосу розум? На верхiв’ях холмiв, при дорозi та на 8, 2

перехрестях стоїть он вона! При брамах, при входi до мiста, де входиться в дверi, там голосно 3
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кличе вона: До вас, мужi, я кличу, а мiй голос до людських синiв: Зрозумiйте но, неуки, мудрiсть,4, 5

зрозумiйте ви розум, безглуздi! Послухайте, я бо шляхетне кажу, i вiдкриття моїх губ то простота.6

Бо правду говорять уста мої, а лукавство гидота для губ моїх. Всi слова моїх уст справедливi, нема7, 8

в них крутiйства й лукавства. Усi вони простi, хто їх розумiє, i щирi для тих, хто знаходить знання.9

Вiзьмiть ви картання моє, а не срiбло, i знання, добiрнiше вiд щирого золота: лiпша бо мудрiсть10, 11

за перли, i не рiвняються їй всi клейноди! Я, мудрiсть, живу разом з розумом, i знаходжу пiзна-12

ння розважне. Страх Господнiй лихе все ненавидiти: я ненавиджу пиху та гордiсть, i дорогу лиху13

та лукавi уста! В мене рада й огляднiсть, я розум, i сила у мене. Мною царюють царi, а законо-14, 15

давцi права справедливi встановлюють. Мною правлять владики й вельможнi, всi праведнi суддi.16

Я кохаю всiх тих, хто кохає мене, хто ж шукає мене мене знайде! Зо мною багатство та слава,17, 18

тривалий маєток та правда: лiпший плiд мiй вiд щирого золота й золота чистого, а прибуток мiй19

лiпший за срiбло добiрне! Путтю праведною я ходжу, помiж правних стежок, щоб дати багатство20, 21

в спадщину для тих, хто кохає мене, i я понаповнюю їхнi скарбницi! Господь мене мав на початку22

Своєї дороги, перше чинiв Своїх, спервовiку, вiдвiку була я встановлена, вiд початку, вiд правiку23

землi. Народжена я, як безодень iще не було, коли не було ще джерел, водою обтяжених. Наро-24, 25

джена я, поки гори поставленi ще не були, давнiше за пагiрки, коли ще землi не вчинив Вiн, нi пiль,26

нi початкового пороху всесвiту. Коли приправляв небеса я була там, коли круга вставляв на по-27

верхнi безоднi, коли хмари умiцнював Вiн нагорi, як джерела безоднi змiцняв, коли клав Вiн для28, 29

моря устава його, щоб його берегiв вода не переходила, коли ставив основи землi, то я майстром30

у Нього була, i була я веселощами день-у-день, радiючи перед обличчям Його кожночасно, радi-31

ючи на земнiм крузi Його, а забава моя iз синами людськими! Тепер же, послухайте, дiти, мене, i32

блаженнi, хто буде дороги мої стерегти! Навчання послухайте й мудрими станьте, i не вiдступайте33

вiд нього! Блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день-у-день, щоб34

одвiрки мої берегти! Хто бо знаходить мене, той знаходить життя, i одержує милiсть вiд Господа.35

А хто проти мене грiшить, ограбовує душу свою; всi, хто мене ненавидить, тi смерть покохали!36

Мудрiсть свiй дiм збудувала, сiм стовпiв своїх витесала. Зарiзала те, що було на зарiз, змiша-9, 2

ла вино своє, i трапезу свою приготовила. Дiвчат своїх вислала, i кличе вона на висотах мiських:3

Хто бiдний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, говорить йому: Ходiть, споживайте iз4, 5

хлiба мого, та пийте з вина, що його я змiшала! Покиньте глупоту i будете жити, i ходiте дорогою6

розуму! Хто картає насмiшника, той собi ганьбу бере, хто ж безбожниковi виговорює, сором собi7

набуває. Не дорiкай пересмiшниковi, щоб тебе не зненавидiв вiн, викартай мудрого й вiн поко-8

хає тебе. Дай мудрому й вiн помудрiє iще, навчи праведного i прибiльшить вiн мудрости! Страх9, 10

Господнiй початок премудрости, а пiзнання Святого це розум, бо мною помножаться днi твої, i11

додадуть тобi рокiв життя. Якщо ти змудрiв то для себе змудрiв, а як станеш насмiшником, сам12

понесеш! Жiнка безглузда криклива, нерозумна, i нiчого не знає! Сiдає вона на сидiннi при входi13, 14

до дому свого, на високостях мiста, щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путтю своєю простує:15

Хто бiдний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому: Вода крадена солодка, i16, 17

приємний прихований хлiб... I не вiдає вiн, що самi там мерцi, у глибинах шеолу запрошенi нею!...18

Син мудрий потiха для батька, а син нерозумний то смуток для неньки його. Не поможуть не-10, 2

праведнi скарби, а справедливiсть вiд смерти визволює. Не допустить Господь голодувати душу3

праведного, а набуток безбожникiв згине. Ледача рука до убозтва веде, рука ж роботяща зба-4

гачує. Хто лiтом збирає син мудрий, хто ж дрiмає в жнива син безпутнiй. Благословенства на5, 6

голову праведного, а уста безбожним прикриє насильство. Пам’ять про праведного на благосло-7

вення, а ймення безбожних загине. Заповiдi мудросердий приймає, але дурногубий впаде. Хто в8, 9

невинностi ходить, той ходить безпечно, а хто кривить дороги свої, буде виявлений. Хто оком мор-10

гає, той смуток дає, але дурногубий впаде. Уста праведного то джерело життя, а уста безбожним11

прикриє насильство. Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всi вини. В устах розумного12, 13

мудрiсть знаходиться, а рiзка на спину безтямного. Приховують мудрi знання, а уста нерозумного14

близькi до загибелi. Маєток багатого мiсто твердинне його, погибiль убогих їхнi злиднi. Дорiбок15, 16

праведного на життя, прибуток безбожного в грiх. Хто напучування стереже той на стежцi життя,17

а хто нехтує картання, той блудить. Хто ненависть ховає, в того губи брехливi, а хто наклепи ши-18

рить, той дурноверхий. Не бракує грiха в многомовностi, а хто стримує губи свої, той розумний.19

Язик праведного то добiрне срiбло, а розум безбожних мiзерний. Пасуть багатьох губи праве-20, 21
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дного, безглуздi ж умирають з нерозуму. Благословення Господнє воно збагачає, i смутку воно 22

не приносить з собою. Нешляхетне робити забава невiгласа, а мудрiсть людинi розумнiй. Чого 23, 24

нечестивий боїться, те прийде на нього, а прагнення праведних сповняться. Як буря, яка проне- 25

сеться, то й гине безбожний, а праведний має довiчну основу. Як оцет зубам, i як дим для очей, 26

так лiнивий для тих, хто його посилає. Страх Господнiй примножує днiв, а роки безбожних вкоро- 27

тяться. Сподiвання для праведних радiсть, а надiя безбожних загине. Дорога Господня твердиня 28, 29

невинним, а загибiль злочинцям. Повiк праведний не захитається, а безбожники не поживуть на 30

землi. Уста праведного дають мудрiсть, а лукавий язик буде втятий. Уста праведного уподобання 31, 32

знають, а уста безбожних лукавство.
Обманливi шальки огида для Господа, а повна вага це Його уподоба. Прийде пишнiсть, та при- 11, 2

йде i ганьба, а з сумирними мудрiсть. Невиннiсть простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх 3

вигубить. Не поможе багатство в день гнiву, а справедливiсть вiд смерти визволює. Справедли- 4, 5

вiсть невинного дорогу йому випростовує, безбожний же падає через безбожнiсть свою. Спра- 6

ведливiсть прямих їх рятує, а зрадливi захопленi будуть своєю захланнiстю. При смертi людини 7

безбожної гине надiя, зникає чекання людини нiкчемної. Виривається праведний з утиску, i за- 8

мiсть нього безбожний iде. Свого ближнього нищить лукавий устами, а знанням визволяються 9

праведнi. Добром праведних мiсто радiє, а як гинуть безбожнi спiває. Благословенням чесних 10, 11

пiдноситься мiсто, а устами безбожних руйнується. Хто погорджує ближнiм своїм, той позбавле- 12

ний розуму, а розумна людина мовчить. Виявляє обмовник таємне, вiрнодухий же справу ховає. 13

Народ падає з браку розумного проводу, при численностi ж радникiв спасiння буває. Зле робить, 14, 15

як хто за чужого поручується, хто ж поруку ненавидить, той безпечний. Жiнка чеснотна осягує 16

слави, i пильнi багатства здобудуть. Людина ласкава душi своїй чинить добро, а жорстока заму- 17

чує тiло своє. Чинить дiло безвартне безбожний, хто ж праведнiсть сiє заплату правдиву одержує. 18

Отак праведнiсть є на життя, хто ж женеться за злом, той до смерти зближається. Серцем лукавi 19, 20

огида для Господа, а хто в неповинностi ходить Його уподоба. Ручаюсь: не буде невинним лихий, а 21

нащадок правдивих захований буде. Золотая сережка в свинi на нiздрi це жiнка гарна, позбавле- 22

на розуму. Жадання у праведних тiльки добро, надiя безбожних то гнiв. Дехто щедро дає, та ще 23, 24

додається йому, а дехто ховає над мiру, та тiльки бiднiє. Душа, яка благословляє, насичена буде, 25

а хто поїть iнших, напоєний буде i вiн. Хто задержує збiжжя, того проклинає народ, хто ж поживу 26

випродує, тому благословення на голову. Хто прагне добра, той шукає вподобання, хто ж лихого 27

жадає, то й прийде на нього воно. Хто надiю кладе на багатство своє, той впаде, а праведники 28

зеленiють, як листя. Хто неряд уносить до дому свого, той вiтер посяде, а дурноголовий розум- 29

ному стане рабом. Плiд праведного дерево життя, i мудрий життя набуває. Коли праведний ось 30, 31

надолужується на землi, то тим бiльше безбожний та грiшний!
Хто любить навчання, той любить пiзнання, а хто докiр ненавидить, той нерозумний. Добрий 12, 2

вiд Господа має вподобання, а людину злих замiрiв осудить Господь. Не змiцниться людина безбо- 3

жнiстю, корiнь же праведних не захитається. Жiнка чеснотна корона для чоловiка свого, а засо- 4

ромлююча мов та гниль в його костях. Думки праведних право, пiдступнi замiри безбожних омана. 5

Безбожних слова чатування на кров, а уста невинних урятовують їх. Перевернути безбожних i вже 6, 7

їх нема, а дiм праведних буде стояти. Хвалять людину за розум її, а кривосердий стає на погорду. 8

Лiпше простий, але роботящий на себе, вiд того, хто поважним себе видає, та хлiба позбавлений. 9

Пiклується праведний життям худоби своєї, а серце безбожних жорстоке. Хто оброблює землю 10, 11

свою, той хлiбом насичується, хто ж за марницею гониться, той позбавлений розуму. Безбожний 12

жадає ловити у сiтку лихих, а в праведних корень приносить плоди. Пастка злого в грiху його 13

уст, а праведний з утиску вийде. Людина насичується добром з плоду уст, i зроблене рук чоловiка 14

до нього впаде. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради. Нерозумного гнiв 15, 16

пiзнається вiдразу, розумний же мовчки ховає зневагу. Хто правду говорить, той виявлює пра- 17

веднiсть, а свiдок брехливий оману. Дехто говорить, мов коле мечем, язик же премудрих то лiки. 18

Уста правдивi стоятимуть вiчно, а брехливий язик лиш на хвилю. В серцi тих, хто зло оре, омана, а 19, 20

радiсть у тих, хто дораджує мир. Жодна кривда не трапиться праведному, а безбожнi наповняться 21

лихом. Уста брехливi огида у Господа, а чинячi правду Його уподоба. Приховує мудра людина 22, 23

знання, а серце безумних глупоту викликує. Роботяща рука пануватиме, а лiнива даниною стане. 24

Туга на серцi людини чавить її, добре ж слово її веселить. Праведний вивiдає свою путь, а дорога 25, 26
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безбожних зведе їх самих. Не буде ледачий пекти свого полову, а людина трудяща набуде маєток27

цiнний. В путi праведности є життя, i на стежцi її нема смерти.28

Син мудрий приймає картання вiд батька, а насмiшник докору не слухає. З плоду уст чоловiк13, 2

споживає добро, а жадоба зрадливих насильство. Хто уста свої стереже, той душу свою береже, а3

хто губи свої розпускає, на того погибiль. Пожадає душа лiнюха, та даремно, душа ж роботящих4

насититься. Ненавидить праведний слово брехливе, безбожний же чинить лихе, i себе засором-5

лює. Праведнiсть оберiгає невинного на дорозi його, а безбожнiсть погублює грiшника. Дехто6, 7

вдає багача, хоч нiчого не має, а дехто вдає бiдака, хоч маєток великий у нього. Викуп за душу8

людини багатство її, а вбогий й докору не чує. Свiтло праведних весело свiтить, а свiтильник без-9

божних погасне. Тiльки сварка пихою зчиняється, а мудрiсть iз тими, хто радиться. Багатство,10, 11

заскоро здобуте, поменшується, хто ж збирає помалу примножує. Задовга надiя недуга для серця,12

а бажання, що сповнюється, це дерево життя. Хто погорджує словом Господнiм, той шкодить собi,13

хто ж страх має до заповiдi, тому надолужиться. Наука премудрого криниця життя, щоб вiддали-14

тися вiд пасток смерти. Добрий розум приносить приємнiсть, а дорога зрадливих погуба для них.15

Кожен розумний за мудрiстю робить, а безумний глупоту показує. Безбожний посол у нещастя16, 17

впаде, а вiрний посол немов лiк. Хто ламає поуку убозтво та ганьба тому, а хто береже осторо-18

гу шанований вiн. Виконане побажання приємне душi, а вступитись вiд зла то огида безумним.19

Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Грiшникiв20, 21

зло доганяє, а праведним Бог надолужить добром. Добрий лишає спадок i онукам, маєток же грi-22

шника схований буде для праведного. Убогому буде багато поживи i з поля невправного, та деякi23

гинуть з безправ’я. Хто стримує рiзку свою, той ненавидить сина свого, хто ж кохає його, той шу-24

кає для нього картання. Праведний їсть, скiльки схоче душа, живiт же безбожникiв завсiди брак25

вiдчуває.
Мудра жiнка будує свiй дiм, а безумна своєю рукою руйнує його. Хто ходить в простотi своїй,14, 2

боїться той Господа, а в кого дороги кривi, той погорджує Ним. На устах безумця галузка пихи, а3

губи премудрих їх стережуть. Де немає бикiв, там ясла порожнi, а щедрiсть врожаю у силi вола.4

Свiдок правдивий не лже, а свiдок брехливий говорить неправду. Насмiшник шукає премудрости,5, 6

та надаремно, пiзнання легке для розумного. Ходи здалека вiд людини безумної, i вiд того, в кого7

мудрих уст ти не бачив. Мудрiсть розумного то розумiння дороги своєї, а глупота дурних то ома-8

на. Нерозумнi смiються з грiха, а мiж праведними уподобання. Серце знає гiркоту своєї душi, i9, 10

в радiсть його не втручається iнший. Буде вигублений дiм безбожних, а намет безневинних роз-11

квiтне. Буває, дорога людинi здається простою, та кiнець її стежка до смерти. Також iнодi i вiд12, 13

смiху болить серце, i закiнчення радости смуток. Хто пiдступного серця, насититься той iз дорiг14

своїх, а добра людина iз чинiв своїх. Вiрить безглуздий в кожнiсiньке слово, а мудрий зважає на15

кроки свої. Мудрий боїться й вiд злого вступає, нерозумний же гнiвається та смiливий. Скорий16, 17

на гнiв учиняє глупоту, а людина лукава зненавиджена. Нерозумнi глупоту вспадковують, а му-18

дрi знанням коронуються. Поклоняться злi перед добрими, а безбожники при брамах праведного.19

Убогий зненавиджений навiть ближнiм своїм, а в багатого друзi численнi. Хто погорджує ближнiм20, 21

своїм, той грiшить, а ласкавий до вбогих блаженний. Чи ж не блудять, хто оре лихе? А милiсть та22

правда для тих, хто оре добро. Кожна праця приносить достаток, але праця уст в недостаток веде.23

Корона премудрих їхня мудрiсть, а вiнець нерозумних глупота. Свiдок правдивий визволює душi,24, 25

а свiдок обманливий брехнi торочить. У Господньому страховi сильна надiя, i Вiн пристановище26

дiтям Своїм. Страх Господнiй криниця життя, щоб вiддалятися вiд пасток смерти. У численностi27, 28

люду величнiсть царя, а в браку народу погибiль володаря. Терпеливий у гнiвi багаторозумний,29

а гнiвливий вчиняє глупоту. Лагiдне серце життя то для тiла, а заздрiсть гнилизна костей. Хто30, 31

тисне нужденного, той ображає свого Творця, а хто милостивий до вбогого, той поважає Його.
Безбожний у зло своє падає, а праведний повний надiї й при смертi своїй. Мудрiсть має спочинок32, 33

у серцi розумного, а що в нутрi безумних, те виявиться. Праведнiсть люд пiдiймає, а беззаконня34

то сором народiв. Ласка царева рабовi розумному, гнiв же його проти того, хто соромить його.35

Лагiдна вiдповiдь гнiв вiдвертає, а слово вразливе гнiв пiдiймає. Язик мудрих то добре знання,15, 2

а уста нерозумних глупоту висловлюють. Очi Господнi на кожному мiсцi, позирають на злих та на3

добрих. Язик лагiдний то дерево життя, а лукавство його заламання на дусi. Зневажає безумний4, 5

напучення батькове, а хто береже осторогу, стає розумнiший. Дiм праведного скарб великий, а6
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в плодi безбожного безлад. Уста мудрих знання розсiвають, а серце безглуздих не так. Жертва 7, 8

безбожних огида для Господа, а молитва невинних Його уподоба. Господевi огида дорога безбо- 9

жного, а того, хто женеться за праведнiстю, Вiн кохає. Люта кара на того, хто путь оставляє, а 10

хто осторогу ненавидить, той умирає. Шеол й Аваддон перед Господом, тим бiльше серця синiв 11

людських! Насмiшник не любить картання собi, вiн до мудрих не пiде. Радiсне серце лице весе- 12, 13

лить, а при смутку сердечному дух приголомшений. Серце розумне шукає знання, а уста безумних 14

глупоту пасуть. Нужденному всi днi лихi, кому ж добре на серцi, у того гостина постiйно. Лiпше 15, 16

мале у Господньому страху, анi ж скарб великий, та тривога при тому. Лiпша пожива яринна, i при 17

тому любов, анiж тучний вiл, та ненависть при тому. Гнiвлива людина роздражнює сварку, тер- 18

пелива ж у гнiвi вспокоює заколот. Дорога лiнивого то терновиння, а путь щирих дорога гладка. 19

Мудрий син тiшить батька свого, а людина безумна погорджує матiр’ю своєю. Глупота то радiсть 20, 21

для нерозумного, а людина розумна дорогою простою ходить. Ламаються задуми з браку поради, 22

при численностi ж радникiв сповняться. Радiсть людинi у вiдповiдi його уст, а слово на часi своєму 23

яке воно добре! Путь життя для премудрого угору, щоб вiддалюватись вiд шеолу внизу. Дiм пи- 24, 25

шних руйнує Господь, але ставить межу для вдови. Думки злого огида для Господа, але чистi для 26

Нього приємнi слова. Зажерливий робить нещасним свiй дiм, хто ж дарунки ненавидить, той буде 27

жити. Серце праведного розмiрковує про вiдповiдь, а уста безбожних вибризкують зло. Далекий 28, 29

Господь вiд безбожних, але справедливих молитву Вiн чує. Свiтло очей тiшить серце, добра звiс- 30

тка пiдкрiплює костi. Ухо, що навчання життя вислуховує, буде перебувати мiж мудрими. Хто 31, 32

напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а хто слухається остороги, здобуде той розум.
Страх Господнiй навчання премудрости, а перед славою скромнiсть iде. 33

Замiри серця належать людинi, та вiд Господа вiдповiдь язика. Всi дороги людини чистi в очах 16, 2

її, та зважує душi Господь. Поклади свої чини на Господа, i будуть поставленi мiцно думки твої. 3

Все Господь учинив ради цiлей Своїх, i безбожного на днину зла. Огида для Господа всякий бун- 4, 5

дючний, ручуся: не буде такий без вини! Провина викуплюється через милiсть та правду, i страх 6

Господнiй вiдводить вiд злого. Як дороги людини Господь уподобає, то й її ворогiв Вiн замирює з 7

нею. Лiпше мале справедливе, анiж великi прибутки з безправ’я. Розум людини обдумує путь її, 8, 9

але кроки її наставляє Господь. Вирiшальне слово в царя на губах, тому в судi уста його не спроне- 10

вiряться. Вага й шальки правдивi вiд Господа, все камiння вагове в торбинцi то дiло Його. Чинити 11, 12

безбожне огида царям, бо трон змiцнюється справедливiстю. Уподоба царям губи праведности, 13

i вiн любить того, хто правдиве говорить. Гнiв царя вiсник смерти, та мудра людина злагiднить 14

його. У свiтлi царського обличчя життя, а його уподоба мов хмара дощева весною. Набування 15, 16

премудрости як же це лiпше вiд золота, набування ж розуму добiрнiше вiд срiбла! Путь справе- 17

дливих ухилятись вiд зла; хто дорогу свою береже, той душу свою охоронює. Перед загибiллю 18

гордiсть буває, а перед упадком бундючнiсть. Лiпше бути покiрливим iз лагiдними, нiж здобич дi- 19

лити з бундючними. Хто вважає на слово, той знайде добро, хто ж надiю складає на Господа буде 20

блаженний. Мудросердого кличуть розумний, а солодощ уст прибавляє науки. Розум джерело 21, 22

життя власниковi його, а картання безумних глупота. Серце мудрого чинить розумними уста його, 23

i на уста його прибавляє навчання. Приємнi слова щiльниковий то мед, солодкий душi й лiк на 24

костi. Буває, дорога людинi здається простою, та кiнець її стежка до смерти. Людина трудяща 25, 26

працює для себе, бо до того примушує рот її. Нiкчемна людина копає лихе, а на устах її як палю- 27

чий огонь. Лукава людина сварки розсiває, а обмовник роздiлює друзiв. Насильник пiдмовлює 28, 29

друга свого, i провадить його по недобрiй дорозi. Хто прижмурює очi свої, той крутiйства виду- 30

мує, хто губами знаки подає, той виконує зло. Сивизна то пишна корона, знаходять її на дорозi 31

праведности. Лiпший вiд силача, хто не скорий до гнiву, хто ж панує над собою самим, лiпший вiд 32

завойовника мiста. За пазуху жереб вкладається, та ввесь його вирок вiд Господа. 33

Лiпший черствий кусок зо спокоєм, нiж дiм, повний учти м’ясної зо сваркою. Раб розумний па- 17, 2

нує над сином безпутнiм, i серед братiв вiн подiлить спадок. Для срiбла топильна посудина, а горно 3

для золота, Господь же серця випробовує. Лиходiй слухається уст безбожних, слухає неправдо- 4

мов язика лиходiйного. Хто смiється з убогого, той ображає свого Творця, хто радiє з нещастя, 5

не буде такий без вини. Корона для старших онуки, а пишнота дiтей їхнi батьки. Не пристойна 6, 7

безумному мова поважна, а тим бiльше шляхетному мова брехлива. Хабар в очах його власника 8

самоцвiт: до всього, до чого повернеться, буде щастити йому. Хто шукає любови провину ховає, 9
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хто ж про неї повторює, розгонює друзiв. На розумного бiльше впливає одне остереження, як на10

глупака сто ударiв. Злий шукає лише неслухняности, та вiсник жорстокий на нього пошлеться.11

Лiпше спiткати обездiтнену ведмедицю, що кидається на людину, анiж нерозумного в глупотi йо-12

го. Хто вiдплачує злом за добро, не вiдступить лихе з його дому. Почин сварки то прорив води,13, 14

тому перед вибухом сварки покинь ти її! Хто оправдує несправедливого, i хто засуджує праве-15

дного, обидва вони Господевi огиднi. Нащо тi грошi в руцi нерозумного, щоб мудрiсть купити, як16

мозку нема? Правдивий друг любить за всякого часу, в недолi ж вiн робиться братом. Людина,17, 18

позбавлена розуму, ручиться, поруку дає за друга свого. Хто сварку кохає, той любить грiх; хто ж19

пiдвищує уста свої, той шукає нещастя. Людина лукавого серця не знайде добра, хто ж лукавить20

своїм язиком, упаде в зло. Хто родить безумного, родить на смуток собi, i не потiшиться батько21

безглуздого. Серце радiсне добре лiкує, а пригноблений дух сушить костi. Безбожний таємно22, 23

бере хабара, щоб зiгнути путi правосуддя. З обличчям розумного мудрiсть, а очi глупця аж на кiн-24

цi землi. Нерозумний син смуток для батька, для своєї ж родительки гiркiсть. Не добре карати25, 26

справедливого, бити шляхетних за щирiсть! Хто слова свої стримує, той знає пiзнання, i холо-27

днокровний розумна людина. I глупак, як мовчить, уважається мудрим, а як уста свої закриває28

розумним.
Примхливий шукає сваволi, стає проти всього розумного. Нерозумний не хоче навчатися, а18, 2

тiльки свiй ум показати. З приходом безбожного й ганьба приходить, а з легковаженням сором.3

Слова уст людини глибока вода, джерело премудрости бризкотливий потiк. Не добре вважати на4, 5

обличчя безбожного, щоб праведного повалити на судi. Уста нерозумного тягнуть до сварки, а6

слова його кличуть бiйки. Язик нерозумного загибiль для нього, а уста його то тенета на душу йо-7

го. Слова обмовника мов тi присмаки, i вони сходять у нутро утроби. Теж недбалий у працi своїй8, 9

то брат марнотратнику. Господнє Iм’я сильна башта: до неї втече справедливий i буде безпечний.10

Маєток багатому мiсто твердинне його, i немов мiцний мур ув уявi його. Перед загибiллю серце11, 12

людини високо несеться, перед славою ж скромнiсть. Хто вiдповiдає на слово, ще поки почув, то13

глупота та сором йому! Дух дiйсного мужа виносить терпiння своє, а духа прибитого хто пiдне-14

се? Серце розумне знання набуває, i вухо премудрих шукає знання. Дарунок людини виводить15, 16

iз утиску, i провадить її до великих людей. Перший у сварцi своїй уважає себе справедливим, але17

прийде противник його та й дослiдить його. Жереб перериває сварки, та вiддiлює сильних один18

вiд одного. Розлючений брат протиставиться бiльше за мiсто твердинне, а сварки, немов засуви19

замку. Iз плоду уст людини насичується її шлунок, вона насичується плодом уст своїх. Смерть та20, 21

життя у владi язика, хто ж кохає його, його плiд поїдає. Хто жiнку чеснотну знайшов, знайшов той22

добро, i милiсть отримав вiд Господа. Убогий говорить благально, багатий же вiдповiдає зухвало.23

Є товаришi на розбиття, та є й приятель, бiльше вiд брата прив’язаний.24

Лiпший убогий, що ходить в своїй неповинностi, нiж лукавий устами та нерозумний. Теж не до-19, 2

бра душа без знання, а хто наглить ногами, спiткнеться. Глупота людини дорогу її викривляє, i на3

Господа гнiвається її серце. Маєток примножує друзiв численних, а вiд бiдака вiдпадає й товариш4

його... Свiдок брехливий не буде без кари, а хто брехнi говорить, не буде врятований. Багато-хто5, 6

годять тому, хто гостинцi дає, i кожен товариш людинi, яка не скупиться на дари. Бiдаря нена-7

видять всi браття його, а тимбiльш його приятелi вiдпадають вiд нього; а коли за словами поради
женеться, нема їх! Хто ума набуває, кохає той душу свою, а хто розум стереже, той знаходить8

добро. Свiдок брехливий не буде без кари, хто ж неправду говорить, загине. Не лицює пишнота9, 10

безумному, тим бiльше рабовi панувати над зверхником. Розум людини припинює гнiв її, а вели-11

чнiсть її перейти над провиною. Гнiв царя немов рик левчука, а ласкавiсть його як роса на траву.12

Син безумний погибiль для батька свого, а жiнка сварлива як ринва, що з неї вода тече завжди.13

Хата й маєток спадщина батькiв, а жiнка розумна вiд Господа. Лiнощi сон накидають, i лiнива ду-14, 15

ша голодує. Хто заповiдь охороняє, той душу свою стереже; хто дороги свої легковажить, помре.16

Хто милостивий до вбогого, той позичає для Господа, i чин його Вiн надолужить йому. Картай17, 18

свого сина, коли є надiя навчити, та забити його не пiднось свою душу. Людина великого гнiву19

хай кару несе, бо якщо ти врятуєш її, то вчиниш ще гiрше. Слухай ради й картання приймай, щоб20

мудрим ти став при своєму кiнцi. У серцi людини багато думок, але виповниться тiльки задум Го-21

споднiй. Здобуток людинi то милiсть її, але лiпший бiдар за людину брехливу. Страх Господнiй22, 23

веде до життя, i хто його має, той ситим ночує, i зло не досягне його. У миску стромляє лiнюх свою24
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руку, до уст же своїх не пiдiйме її. Як битимеш нерозважного, то помудрiє й немудрий, а будеш 25

розумного остерiгати, то вiн зрозумiє поуку. Хто батька грабує, хто матiр жене? Це син, що засти- 26

джує та осоромлює, перестань же, мiй сину, навчатися вiд нерозумних, щоб вiдступитися вiд слiв 27

знання! Свiдок нiкчемний висмiює суд, а уста безбожних вибризкують кривду. На насмiшникiв 28, 29

кари готовi постiйно, i вдари на спину безумним.
Вино то насмiшник, напiй п’янкий галасун, i кожен, хто блудить у ньому, немудрий. Страх ца- 20, 2

ря як рик лева; хто до гнiву доводить його, проти свого життя прогрiшає. Слава людинi, що гнiв 3

покидає, а кожен глупак вибухає. Лiнивий не оре iз осени, а захоче в жнива i нiчого нема. Рада в 4, 5

серцi людини глибока вода, i розумна людина її повичерпує. Багато людей себе звуть милосердни- 6

ми, та вiрну людину хто знайде? У своїй неповинностi праведний ходить, блаженнi по ньому сини 7

його! Цар сидить на суддевiм престолi, всяке зло розганяє своїми очима. Хто скаже: Очистив я 8, 9

серце своє, очистився я вiд свого грiха? Вага неоднакова, неоднакова мiра, обоє вони то огида 10

для Господа. Навiть юнак буде пiзнаний з чинiв своїх, чи чин його чистий й чи простий. Ухо, що 11, 12

слухає, й око, що бачить, Господь учинив їх обоє. Не кохайся в спаннi, щоб не збiднiти; розплющ 13

свої очi та хлiбом наситься! Зле, зле! каже той, хто купує, а як пiде собi, тодi хвалиться купном. Є 14, 15

золото й перел багато, та розумнi уста найцiннiший то посуд. Вiзьми його одiж, бо вiн поручивсь за 16

чужого, i за чужинку вiзьми його застав. Хлiб з неправди солодкий людинi, та пiском потiм будуть 17

наповненi уста її. Тримаються замiри радою, i вiйну провадь мудрими радами. Виявляє обмовник 18, 19

таємне, а ти не втручайся до того, легко хто розтулює уста свої. Хто кляне свого батька та матiр 20

свою, погасне свiтильник йому серед темряви! Спадок спочатку заскоро набутий, не буде кiнець 21

його поблагословлений! Не кажи: Надолужу я зло! май надiю на Господа, i Вiн допоможе тобi. 22

Вага неоднакова то огида для Господа, а оманливi шальки не добрi. Вiд Господа кроки людини, а 23, 24

людина як вона зрозумiє дорогу свою? Тенета людинi казати святе нерозважно, а згодом свої обi- 25

тницi дослiджувати. Мудрий цар розпорошить безбожних, i зверне на них своє коло для мук. Дух 26, 27

людини свiтильник Господнiй, що все нутро обшукує. Милiсть та правда царя стережуть, i трона 28

свого вiн пiдтримує милiстю. Окраса юнацтва їхня сила, а пишнiсть старих сивина. Синяки вiд 29, 30

побоїв то масть лiкувальна на злого, та вдари нутру живота.
Воднi потоки цареве це серце в Господнiй руцi: куди тiльки захоче, його Вiн скеровує. Всяка 21, 2

дорога людини пряма в її очах, та керує серцями Господь. Справедливiсть та правду чинити для 3

Господа це добiрнiше за жертву. Муж гордого ока та серця надутого несправедливий, а свiтиль- 4

ник безбожних це грiх. Думки пильного лиш на достаток ведуть, а всякий квапливий на збиток. 5

Набування майна язиком неправдивим це скороминуща марнота шукаючих смерти. Насильство 6, 7

безбожних прямує на них, бо права чинити не хочуть. Дорога злочинця крута, а чистий прямий 8

його чин. Лiпше жити в кутi на даху, нiж з сварливою жiнкою в спiльному домi. Лихого жадає 9, 10

душа нечестивого, i в очах його ближнiй його не отримає милости. Як карають глумливця му- 11

дрiє безумний, а як мудрого вчать, знання набуває. До дому свого приглядається праведний, а 12

безбожний доводить до зла. Хто вухо своє затикає вiд зойку убогого, то й вiн буде кликати, та 13

не отримає вiдповiдi. Таємний дарунок погашує гнiв, а неявний гостинець лють сильну. Радiсть 14, 15

праведному правосуддя чинити, а злочинцевi страх. Людина, що зблуджує вiд путi розуму, у зборi 16

померлих спочине. Хто любить веселощi, той немаючий, хто любить вино та оливу, той не збагатiє. 17

Безбожний то викуп за праведного, а лукавий за щирого. Лiпше сидiти в пустиннiй країнi, нiж з 18, 19

сварливою та сердитою жiнкою. Скарб цiнний та олива в мешканнi премудрого, та нищить безум- 20

на людина його. Хто женеться за праведнiстю та за милiстю, той знаходить життя, справедливiсть 21

та славу. До мiста хоробрих увiйде премудрий, i твердиню надiї його поруйнує. Хто стереже свої 22, 23

уста й свого язика, той душу свою зберiгає вiд лиха. Надутий пихою насмiшник iм’я йому, вiн ро- 24

бить усе iз бундючним зухвальством. Пожадання лiнивого вб’є його, бо руки його вiдмовляють 25

робити, вiн кожного дня пожадливо жадає, а справедливий дає та не жалує. Жертва безбожних 26, 27

огида, а надто тодi, як за дiло безчесне приноситься. Свiдок брехливий загине, а людина, що слу- 28

хає Боже, говоритиме завжди. Безбожна людина жорстока обличчям своїм, а невинний змiцняє 29

дорогу свою. Нема мудрости, анi розуму, анi ради насупроти Господа. Приготовлений кiнь на день 30, 31

бою, але перемога вiд Господа!
Лiпше добре iм’я за багатство велике, i лiпша милiсть за срiбло та золото. Багатий та вбогий 22, 2

стрiчаються, Господь їх обох створив. Мудрий бачить лихе i ховається, а безумнi йдуть i караю- 3
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ться. Заплата покори i страху Господнього, це багатство, i слава, й життя. Тернина й пастки на4, 5

дорозi лукавого, а хто стереже свою душу, вiдiйде далеко вiд них. Привчай юнака до дороги його, i6

вiн, як постарiється, не уступиться з неї. Багатий панує над бiдними, а боржник раб позичальника.7

Хто сiє кривду, той жатиме лихо, а бич гнiву його покiнчиться. Хто доброго ока, той поблагослов-8, 9

лений буде, бо дає вiн убогому з хлiба свого. Глумливого вижени, й вийде з ним сварка, i суперечка10

та ганьба припиняться. Хто чистiсть серця кохає, той має хороше на устах, i другом йому буде цар.11

Очi Господа оберiгають знання, а лукавi слова Вiн вiдкине. Лiнивий говорить: На вулицi лев, се-12, 13

ред майдану я буду забитий! Уста коханки яма глибока: на кого Господь має гнiв, той впадає туди.14

До юнакового серця глупота прив’язана, та рiзка картання вiддалить вiд нього її. Хто тисне убо-15, 16

гого, щоб собi збагатитись, i хто багачевi дає, той певно збiднiє. Нахили своє вухо, i послухай слiв17

мудрих, i серце зверни до мого знання, бо гарне воно, коли будеш ти їх у своєму нутрi стерегти, хай18

стануть на устах твоїх вони разом! Щоб надiя твоя була в Господi, я й сьогоднi навчаю тебе. Хiба19, 20

ж не писав тобi тричi з порадами та iз знанням, щоб тобi завiдомити правду, правдивi слова, щоб21

ти iстину мiг вiдповiсти тому, хто тебе запитає. Не грабуй незаможнього, бо вiн незаможнiй, i не22

тисни убогого в брамi, бо Господь за їхню справу судитиметься, i грабiжникам їхнiм ограбує Вiн23

душу. Не дружись iз чоловiком гнiвливим, i не ходи iз людиною лютою, щоб дорiг її ти не навчив-24, 25

ся, i тенета не взяв для своєї душi. Не будь серед тих, хто поруку дає, серед тих, хто поручується за26

борги: коли ти не матимеш чим заплатити, нащо вiзьмуть з-пiд тебе постелю твою? Не пересувай27, 28

вiкової границi, яку встановили батьки твої. Ти бачив людину, моторну в заняттi своїм? Вона перед29

царями спокiйно стоятиме, та не встоїть вона перед простими.
Коли сядеш хлiб їсти з володарем, то пильно вважай, що перед тобою, i поклади собi в горло23, 2

ножа, якщо ти ненажера: не жадай його ласощiв, бо вони хлiб обманливий! Не мордуйся, щоб3, 4

мати багатство, вiдступися вiд думки своєї про це, свої очi ти звернеш на нього, й нема вже його:5

бо конче змайструє воно собi крила, i полетить, мов орел той, до неба... Не їж хлiба в злоокого, i6

не пожадай лакоминок його, бо як у душi своїй вiн обраховує, такий є. Вiн скаже тобi: Їж та пий!7

але серце його не з тобою, той кавалок, якого ти з’їв, iз себе викинеш, i свої гарнi слова надаремно8

потратиш! Не кажи до ушей нерозумному, бо погордить вiн мудрiстю слiв твоїх. Не пересувай9, 10

вiкової границi, i не входь на сирiтськi поля, бо їхнiй Визволитель мiцний, Вiн за справу їхню буде11

судитись з тобою! Своє серце зверни до навчання, а ушi свої до розумних речей. Не стримуй на-12, 13

пучування юнака, коли рiзкою виб’єш його, не помре: ти рiзкою виб’єш його, i душу його вiд шеолу14

врятуєш. Мiй сину, якщо твоє серце змудрiло, то буде радiти також моє серце, i нутро моє буде15, 16

тiшитись, коли уста твої говоритимуть слушне. Нехай серце твоє не завидує грiшним, i повсякчас17

пильнуй тiльки страху Господнього, бо iснує майбутнє, i надiя твоя не загине. Послухай, мiй сину,18, 19

та й помудрiй, i нехай твоє серце ступає дорогою рiвною. Не будь помiж тими, що жлуктять вино,20

помiж тими, що м’ясо собi пожирають, бо п’яниця й жерун збiднiють, а сонливий одягне лахмi-21

ття. Слухай батька свого, вiн тебе породив, i не гордуй, як постарiла мати твоя. Купи собi й не22, 23

продавай правду, мудрiсть, i картання та розум. Буде вельми радiти батько праведного, i роди-24

тель премудрого втiшиться ним. Хай радiє твiй батько та мати твоя, хай потiшиться та, що тебе25

породила. Дай менi, сину мiй, своє серце, i очi твої хай кохають дороги мої. Бо блудниця то яма26, 27

глибока, а криниця тiсна чужа жiнка. I вона, мов грабiжник, чатує, i примножує зрадникiв помiж28

людьми. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопiт, в кого рани даремнi, в кого очi червонi?29

У тих, хто запiзнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змiшаного. Не дивись30, 31

на вино, як воно рум’янiє, як виблискує в келiху й рiвненько ллється, кiнець його буде кусати, як32

гад, i вжалить, немов та гадюка, пантруватимуть очi твої на чужi жiнки, i серце твоє говоритиме33

дурощi... I ти будеш, як той, хто лежить у серединi моря, й як той, хто лежить на щогловiм верху. I34, 35

скажеш: Побили мене, та менi не болiло, мене штурхали, я ж не почув, коли я прокинусь, шукатиму
далi того ж...

Не завидуй злим людям, не бажай бути з ними, бо їхне серце говорить про здирство, а уста їхнi24, 2

мовлять про зло. Дiм будується мудрiстю, i розумом ставиться мiцно. А через пiзнання кiмнати3, 4

наповнюються усiляким маєтком цiнним та приємним. Мудрий сильнiший вiд сильного, а людина5

розумна вiд повносилого. Тому то провадь вiйну мудрими радами, бо спасiння в численностi ра-6

дникiв. Для безумного мудрiсть занадто висока, своїх уст не розкриє при брамi. Хто чинити лихе7, 8

замiряє, того звуть лукавим. Замiр глупоти то грiх, а насмiшник огида людинi. Якщо ти в день9, 10



395 КНИГА ПРИПОВIСТЕЙ 24. 11–26. 10

недолi знесилився, то мала твоя сила. Рятуй узятих на смерть, також тих, хто на страчення хили- 11

ться, хiба не пiдтримаєш їх? Якщо скажеш: Цього ми не знали! чи ж Той, хто серця випробовує, 12

знати не буде? Вiн Сторож твоєї душi, i вiн знає про це, i поверне людинi за чином її. Їж, сину 13

мiй, мед, бо вiн добрий, а мед щiльниковий солодкий вiн на пiднебiннi твоїм, отак мудрiсть пiзнай 14

для своєї душi: якщо знайдеш її, то ти маєш майбутнiсть, i надiя твоя не понищиться! Не чатуй на 15

помешкання праведного, ти безбожнику, не ограблюй мешкання його, бо праведний сiм раз впаде 16

та зведеться, а безбожний в погибiль впаде! Не тiшся, як ворог твiй падає, а коли вiн спiткнеться, 17

хай серце твоє не радiє, щоб Господь не побачив, i це не було в Його очах лихим, i щоб Вiн не 18

звернув Свого гнiву вiд нього на тебе! Не пались на злочинцiв, не заздри безбожним, бо злому 19, 20

не буде майбутности, свiтильник безбожних погасне. Бiйся, сину мiй, Господа та царя, не водися 21

з непевними, бо погибiль їхня нагло постане, а бiду вiд обох тих хто знає? I оце ось походить вiд 22, 23

мудрих: Звертати увагу в судi на обличчя не добре. Хто буде казати безбожному: Праведний ти! 24

того проклинатимуть люди, i гнiватись будуть на того народи. А тим, хто картає його, буде миле 25

оце, i прийде на них благословення добра! Мов у губи цiлує, хто вiдповiдає правдиве. Приготуй 26, 27

свою працю надворi, й оброби собi поле, а потiм збудуєш свiй дiм. Не будь ложним свiдком на 28

свого ближнього, i не пiдговорюй устами своїми. Не кажи: Як зробив вiн менi, так зроблю я йому, 29

верну людинi за чином її! Я проходив край поля людини лiнивої, та край виноградника недоумку- 30

ватого, i ось все воно позаростало терням, будяками покрита поверхня його, камiнний же мур його 31

був поруйнований... I бачив я те, i увагу звернув, i взяв я поуку собi: Ще трохи поспати, подрiмати 32, 33

ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, i приходить, немов мандрiвник, незаможнiсть твоя, 34

i нужда твоя, як озброєний муж!...
I оце Соломоновi приповiстi, що зiбрали люди Єзекiї, Юдиного царя. Слава Божа щоб спра- 25, 2

ву сховати, а слава царiв щоб розвiдати справу. Небо високiстю, i земля глибиною, i серце царiв 3

недослiдимi. Як вiдкинути жужель вiд срiбла, то золотаревi виходить посудина, коли вiддали- 4, 5

ти безбожного з-перед обличчя царевого, то справедливiстю мiцно поставиться трон його. Перед 6

царем не пишайся, а на мiсцi великих не стiй, бо лiпше, як скажуть тобi: Ходи вище сюди! анiж 7

тебе знизити перед шляхетним, що бачили очi твої. Не спiшися ставати до позову, бо що будеш 8

робити в кiнцi його, як тебе засоромить твiй ближнiй? Судися за сварку свою з своїм ближнiм, але 9

не виявляй таємницi iншого, щоб тебе не образив, хто слухати буде, i щоб не вернулась на тебе 10

обмова твоя. Золотi яблука на срiбнiм тарелi це слово, проказане часу свого. Золотая сережка 11, 12

й оздоба зо щирого золота це мудрий картач для уважного уха. Немов снiгова прохолода в день 13

жнив посол вiрний для тих, хто його посилає, i вiн душу пана свого оживляє. Хмари та вiтер, а 14

немає дощу це людина, що чваниться даром, та його не дає. Володар зм’якшується терпеливiстю, 15

а м’якенький язик ломить кiстку. Якщо мед ти знайшов, то спожий, скiльки досить тобi, щоб ним 16

не пересититися та не звернути. Здержуй ногу свою вiд дому твого товариша, щоб тобою вiн не 17

переситивсь, i не зненавидiв тебе. Молот, i меч, i гостра стрiла, людина, що говорить на ближньо- 18

го свого, як свiдок брехливий. Гнилий зуб та кульгава нога це надiя на зрадливого радника в день 19

твого утиску. Що здiймати одежу холодного дня, що лити оцет на соду, це спiвати пiснi серцю 20

засмученому. Якщо голодує твiй ворог нагодуй його хлiбом, а як спрагнений вiн водою напiй ти 21

його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову, i Господь надолужить тобi! Вiтер пiвнiчний на- 22, 23

роджує дощ, а таємний язик сердите обличчя. Лiпше жити в кутi на даху, нiж з сварливою жiнкою 24

в спiльному домi. Добра звiстка з далекого краю це холодна водиця на спрагнену душу. Джерело 25, 26

скаламучене чи зiпсутий потiк це праведний, що схиляється перед безбожним. Їсти меду багато 27

не добре, так дослiджувати власну славу неслава. Людина, що стриму немає для духу свого, це 28

зруйноване мiсто без муру.
Як лiтом той снiг, i як дощ у жнива, так не лицює глупцевi пошана. Як пташка лiтає, як ластiвка 26, 2

лине, так невинне прокляття не сповниться. Батiг на коня, оброть на осла, а рiзка на спину глу- 3

пцiв. Нерозумному вiдповiдi не давай за нерозум його, щоб i ти не став рiвний йому. Нерозумному 4, 5

вiдповiдь дай за безумством його, щоб вiн в очах своїх не став мудрим. Хто через глупця посилає 6

слова, той ноги собi обтинає, отруту вiн п’є. Як волочаться ноги в кульгавого, так у безумних устах 7

приповiстка. Як прив’язувати камiнь коштовний до пращi, так глупцевi пошану давати. Як терен, 8, 9

що влiзе у руку, отак приповiстка в устах нерозумного. Як стрiлець, що все ранить, так i той, хто 10
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наймає глупця, i наймає усяких прохожих. Як вертається пес до своєї блювотини, так глупоту11

свою повторяє глупак. Чи ти бачив людину, що мудра в очах своїх? Бiльша надiя глупцевi, нiж їй.12

Лiнивий говорить: Лев на дорозi! Лев на майданi! Дверi обертаються на своєму чопi, а лiнивий на13, 14

лiжку своїм. Свою руку лiнивий стромляє до миски, та пiднести до рота її йому тяжко. Лiнивий15, 16

мудрiший ув очах своїх за сiмох, що вiдповiдають розумно. Пса за вуха хапає, хто, йдучи, устряває17

до сварки чужої. Як той, хто вдає божевiльного, кидає iскри, стрiли та смерть, так i людина, що18, 19

обманює друга свого та каже: Таж це я жартую!... З браку дров огонь гасне, а без плiткаря мовкне20

сварка. Вугiлля для жару, а дрова огневi, а людина сварлива щоб сварку розпалювати. Слова21, 22

обмовника мов тi присмаки, й у нутро живота вони сходять. Як срiбло з жужелицею, на горшко-23

вi накладене, так полум’янi уста, а серце лихе, устами своїми маскується ворог, i ховає оману в24

своєму нутрi: коли вiн говорить лагiдно не вiр ти йому, бо в серцi його сiм огид! Як ненависть25, 26

прикрита оманою, її зло вiдкривається в зборi. Хто яму копає, той в неї впаде, а хто котить камiн-27

ня на нього воно повертається. Брехливий язик ненавидить своїх утискуваних, i уста гладенькi до28

згуби провадять.
Не вихвалюйся завтрiшнiм днем, бо не знаєш, що день той породить. Нехай iнший тебе ви-27, 2

хваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої. Камiння тягар, i пiсок важка рiч, та гнiв нерозумного3

тяжчий вiд них вiд обох. Лютiсть жорстокiсть, а гнiв то затоплення, та хто перед заздрiстю встоїть?4

Лiпше вiдкрите картання, нiж таємна любов. Побої коханого вiрнiсть показують, а в ненависника5, 6

поцiлунки численнi. Сита душа топче й мед щiльниковий, а голоднiй душi все гiрке то солодке.7

Як птах, що гнiздо своє кинув, так i людина, що з мiсця свого мандрує. Олива й кадило потiшу-8, 9

ють серце, i солодкий нам друг за душевну пораду. Друга свого й друга батька свого не кидай,10

а в дiм брата свого не приходь в день нещастя свого, лiпший сусiда близький за далекого брата!
Будь мудрий, мiй сину, й потiш моє серце, i я матиму що вiдповiсти, як менi докорятиме хто. Му-11, 12

дрий бачить лихе i ховається, а безумнi йдуть i караються. Вiзьми його одiж, бо вiн поручивсь за13

чужого, i за чужинку заставу вiзьми. Хто сильним голосом благословляє iз раннього ранку сво-14

го товариша, за прокляття залiчується це йому. Ринва, постiйно текуча слотливого дня та жiнка15

сварлива однакове: хто хоче сховати її той вiтра ховає, чи оливу пахучу правицi своєї, що видасть16

себе. Як гострить залiзо залiзо, так гострить людина лице свого друга. Сторож фiговницi плоди17, 18

її споживає, а хто пана свого стереже, той шанований. Як лице до лиця у водi, так серце людини19

до серця людини. Шеол й Аваддон не наситяться, не наситяться й очi людини. Що для срiбла20, 21

топильна посудина, i горно для золота, те для людини уста, якi хвалять її. Хоч нерозумного будеш22

товкти товкачем помiж зернами в ступi, не вiдiйде вiд нього глупота його! Добре знай вигляд своєї23

отари, поклади своє серце на череди, бо багатство твоє не навiки, i чи корона твоя з роду в рiд?24

Появилася зелень, i трава показалась, i збирається сiно iз гiр, будуть вiвцi тобi на вбрання, i козли25, 26

цiна поля, i молока твоїх кiз буде досить на їжу тобi, на їду твого дому, i на життя для служниць27

твоїх.
Безбожнi втiкають, коли й не женуться за ними, а справедливий безпечний, немов той левчук.28

Коли край провиниться, то має багато володарiв, коли ж є людина розумна й знаюча, то держиться2

довго. Людина убога, що гнобить нужденних, це злива рвучка, що хлiба по нiй не буває. Тi, хто3, 4

Закон залишає, хвалять безбожних, а тi, хто Закон береже, на них буряться. Люди лихi правосуд-5

дя не розумiють, а шукаючi Господа все розумiють. Лiпше убогий, що ходить в своїй неповинностi,6

нiж криводорогий, хоч вiн i багач. Хто Закон береже, розумний той син, а хто водиться iз гуль-7

тяями, засоромлює батька свого. Хто множить лихварським вiдсотком багатство своє, той для8

того громадить його, хто ласкавий для бiдних. Хто вiдхилює вухо своє, щоб не слухати Закона, то9

буде огидна й молитва того. Хто простих доводить блудити дорогою зла, сам до ями своєї впаде,10

а невиннi посядуть добро. Багата людина в очах своїх мудра, та розумний убогий розслiдить її.11

Велика пишнота, як тiшаться праведнi, коли ж несправедливi зростають, то треба шукати людину.12

Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний.13

Блаженна людина, що завжди обачна, а хто ожорсточує серце своє, той впадає в лихе. Лев ри-14, 15

чучий й ведмiдь ненажерливий це безбожний володар над людом убогим. Володар, позбавлений16

розуму, тисне дошкульно, а ненависник зажерливости буде мати днi довгi. Людина, обтяжена за17

душогубство, втiкає до гробу, нехай її не пiдпирають! Хто ходить невинний, той буде спасений, а18

криводорогий впаде на однiй iз дорiг. Хто землю свою обробляє, той насититься хлiбом, а хто за19
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марнотним женеться, насититься вбогiстю. Вiрна людина багата на благословення, а хто спiшно 20

збагачується, непокараним той не залишиться. Увагу звертати на особу не добре, бо й за кус хлi- 21

ба людина згрiшить. Завидюща людина спiшить до багатства, i не знає, що прийде на неї нужда. 22

Хто напоумляє людину, той знаходить вкiнцi бiльшу ласку, нiж той, хто лестить язиком. Хто ба- 23, 24

тька свого й свою матiр грабує i каже: Це не грiх, той розбiйнику друг. Захланний викликує сварку, 25

хто ж має надiю на Господа, буде насичений. Хто надiю кладе на свiй розум, то вiн нерозумний, а 26

хто мудрiстю ходить, той буде врятований. Хто дає немаючому, той недостатку не знатиме, хто ж 27

свої очi ховає вiд нього, той зазнає багато проклять. Коли пiдiймаються люди безбожнi, людина 28

ховається, а як гинуть вони, то множаться праведнi.
Чоловiк остережуваний, та твердошиїй, буде зламаний нагло, i лiку не буде йому. Коли множа- 29, 2

ться праведнi, радiє народ, як панує ж безбожний то стогне народ. Людина, що мудрiсть кохає, 3

потiшує батька свого, а хто попасає блудниць, той губить маєток. Цар утримує край правосуд- 4

дям, а людина хабарна руйнує його. Людина, що друговi своєму пiдлещує, на стопах його пастку 5

ставить. У провинi людини лихої знаходиться пастка, а справедливий радiє та тiшиться. Праве- 6, 7

дний знає про право вбогих, безбожний же не розумiє пiзнання про це. Люди глузливi пiдбурюють 8

мiсто, а мудрi утишують гнiв. Мудра людина, що правується iз нерозумним, то чи гнiвається, чи 9

смiється, спокою не знає. Кровожерцi ненавидять праведного, справедливi ж шукають спасти 10

його душу. Глупак увесь свiй гнiв увиявляє, а мудрий назад його стримує. Володар, що слухає 11, 12

слова брехливого, безбожнi всi слуги його! Убогий й гнобитель стрiчаються, їм обом Господь очi 13

освiтлює. Як цар правдою судить убогих, стоятиме трон його завжди. Рiзка й поука премудрiсть 14, 15

дають, а дитина, залишена тiльки собi, засоромлює матiр свою. Як множаться несправедливi про- 16

вина розмножується, але праведнi бачитимуть їхнiй упадок. Карай сина свого й вiн тебе заспоко- 17

їть, i приємнощi дасть для твоєї душi. Без пророчих видiнь люд розбещений, коли ж стереже вiн 18

Закона блаженний. Раб словами не буде покараний, хоч вiн розумiє, але не послухає. Чи бачив 19, 20

людину, квапливу в словах своїх? Бiльша надiя глупцевi, нiж їй! Хто розпещує змалку свого раба, 21

то кiнець його буде невдячний. Гнiвлива людина викликує сварку, а лютий вчиняє багато провин. 22

Гординя людини її понижає, а чести набуває покiрливий духом. Хто дiлиться з злодiєм, той нена- 23, 24

видить душу свою, вiн чує прокляття, та не виявляє. Страх перед людиною пастку дає, хто ж надiю 25

складає на Господа, буде безпечний. Багато шукають для себе обличчя володаря, та вiд Господа 26

суд для людини. Насильник огида для праведних, а простодорогий огида безбожному. 27

Слова Агура, Якеєвого сина, массеянина: Слово мужчини: Трудився я, Боже, трудився я, Боже, 30
i змучився я! Бо думаю, що немудрiший за кожного я, i не маю я людського розуму, i не навчився 2, 3

я мудрости, i не знаю пiзнання святих... Хто на небо ввiйшов i зiйшов? Хто у жменi свої зiбрав 4

вiтер? Хто воду в одежу зв’язав? Хто поставив усi кiнцi землi? Яке ймення його, i яке ймення сина
його, коли знаєш? Кожне Боже слово очищене, щит Вiн для тих, хто в Нiм пристановище має. До 5, 6

слiв Його не додавай, щоб тебе не скартав Вiн, i щоб неправдомовцем не став ти. Двох речей я вiд 7

Тебе просив, не вiдмов менi, поки помру: вiддали Ти вiд мене марноту та слово брехливе, убозтва 8

й багатства менi не давай! Годуй мене хлiбом, для мене призначеним, щоб я не переситився та й не 9

вiдрiкся, i не сказав: Хто Господь? i щоб я не збiднiв i не крав, i не зневажив Iм’я мого Бога. Раба 10

не обмовляй перед паном його, щоб тебе не прокляв вiн, i ти винуватим не став. Оце поколiння, що 11

батька свого проклинає, i неньки своєї не благословляє, поколiння, що чисте в очах своїх, та вiд 12

бруду свого не обмите, поколiння, якi гордiснi очi його, а повiки його як пiднеслися! Поколiння, 13, 14

що в нього мечi його зуби, а гострi ножi його щелепи, щоб пожерти убогих iз краю й нужденних
з землi! Двi дочки в кровожерця: Дай, дай! Оцi три не наситяться, чотири не скажуть досить: 15

шеол та утроба неплiдна, водою земля не насититься, i не скаже досить огонь! Око, що з батька 16, 17

смiється й погорджує послухом матерi, нехай видзьобають його круки поточнi, i нехай орленята
його пожеруть! Три речi оцi дивовижнi для мене, i чотири, яких я не знаю: дорога орлина в повiтрi, 18, 19

дорога змiїна на скелi, корабельна дорога в серединi моря, i дорога мужчини при дiвчинi!... Така 20

ось дорога блудливої жiнки: наїлась та витерла уста свої й повiла: Не вчинила я злого!... Трясеться 21

земля пiд трьома, i пiд чотирма, яких знести не може вона: пiд рабом, коли вiн зацарює, i пiд 22

нерозумним, як хлiба наїсться, пiд розпустницею, коли взята за жiнку, i невiльницею, коли вижене 23

панi свою!... Оцi ось чотири малi на землi, та вони вельми мудрi: мурашки, не сильний народ, 24, 25

та поживу свою заготовлюють лiтом; борсуки, люд не сильний, та в скелi свiй дiм вони ставлять; 26
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немає царя в сарани, але вся вона в строї бойовiм виходить; павук тiльки лапками пнеться, та вiн27, 28

i в палатах царських! Добре ступають цi троє, i добре ходять чотири: лев, найсильнiший помiж29, 30

звiриною, який не вступається нi перед ким, осiдланий кiнь, i козел, та той цар, що з ним вiйсько!31

Якщо ти допустився глупоти пихою, й якщо замiряєш лихе, то руку на уста! Бо збивання молока32, 33

дає масло, i дає кров вдар по носi, тиск же на гнiв дає сварку.
Слова Лемуїла, царя Масси, що ними навчала його його мати: Що, сину мiй, i що, сину утроби31, 2

моєї, i що, сину обiтниць моїх? Не давай жiнкам сили своєї, нi дорiг своїх для руйнувальниць царiв!3

Не царям, Лемуїле, вино, не царям, i напiй той п’янкий не князям, щоб не впився вiн та не забув4, 5

про Закона, i щоб не змiнив для всiх гноблених права! Дайте напою п’янкого тому, хто гине, а вина6

гiркодухим: вiн вип’є й забуде за бiднiсть свою, i муки своєї вже не пам’ятатиме! Вiдкривай свої7, 8

уста немовi, для суда всiм нещасним. Вiдкривай свої уста, й суди справедливо, i правосуддя зроби9

для убогого та для нужденного. Хто жiнку чеснотну знайде? а цiна її бiльша вiд перел: довiряє їй10, 11

серце її чоловiка, i йому не забракне прибутку! Вона чинить для нього добро, а не зло, по всi днi12

свого життя. Шукає вона вовни й льону, i робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблi тi13, 14

купецькi, здалека спроваджує хлiб свiй. I встане вона ще вночi, i видасть для дому свого поживу,15

а порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла, i його набула, iз плоду долоней своїх16

засадила вона виноградника. Вона пiдперiзує силою стегна свої та змiцняє рамена свої. Вона17, 18

розумiє, що добра робота її, i свiтильник її не погасне вночi. Вона руки свої простягає до прядки, а19

долонi її веретено тримають. Долоню свою вiдкриває для вбогого, а руки свої простягає до бiдного.20

Холоду в домi своїм не боїться вона, бо подвiйно одягнений ввесь її дiм. Килими поробила собi,21, 22

вiссон та кармазин убрання її. Чоловiк її знаний при брамах, як сидить вiн iз старшими краю.23

Тонку тунiку робить вона й продає, i купцевi дає пояси. Сила та пишнiсть одежа її, i смiється24, 25

вона до прийдещнього дня. Свої уста вона вiдкриває на мудрiсть, i милостива наука їй на язицi.26

Доглядає вона ходи дому свого, i хлiба з лiнивства не їсть. Устають її дiти, i хвалять її, чоловiк її27, 28

й вiн похваляє її: Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усiх перевищила! Краса то омана, а29, 30

врода марнота, жiнка ж богобоязна вона буде хвалена! Дайте їй з плоду рук її, i нехай її вчинки її31

вихваляють при брамах!



КНИГА ЕКЛЕЗIЯСТОВА
(АБО ПРОПОВIДНИКА)

К
нига Проповiдника, сина Давидового, царя в Єрусалимi. Наймарнiша марнота, сказав 1, 2

Проповiдник, наймарнiша марнота, марнота усе! Яка користь людинi в усiм її трудi, який 3

вона робить пiд сонцем? Поколiння вiдходить, й поколiння приходить, а земля вiковi- 4

чно стоїть! I сонечко сходить, i сонце заходить, i поспiшає до мiсця свого, де сходить 5

воно. Вiє вiтер на пiвдень, i на пiвнiч вертається, крутиться, крутиться вiн та й iде, i на круг свiй 6

вертається вiтер... Всi потоки до моря пливуть, але море воно не наповнюється: до мiсця, iзвiдки 7

пливуть, тi потоки вони повертаються, щоб знову плисти! Повнi труду всi речi, людина сказати 8

всього не потрапить! Не насититься баченням око, i не наповниться слуханням ухо... Що було, 9

воно й буде, i що робилося, буде робитись воно, i немає нiчого нового пiд сонцем!... Буває таке, 10

що про нього говорять: Дивись, це нове! Та воно вже було вiд вiкiв, що були перед нами! Нема 11

згадки про перше, а також про наступне, що буде, про них згадки не буде мiж тими, що будуть по-
тому... Я, Проповiдник, був царем над Iзраїлем в Єрусалимi. I поклав я на серце своє, щоб шукати 12, 13

й дослiджувати мудрiстю все, що робилось пiд небом. Це праця тяжка, яку дав Бог для людських
синiв, щоб мозолитись нею. Я бачив усi справи, що чинились пiд сонцем: й ось усе це марнота та 14

ловлення вiтру!... Покривленого не направиш, а неiснуючого не полiчиш! Говорив я був з серцем 15, 16

своїм та казав: Ось я велику премудрiсть набув, Найбiльшу за всiх, що до мене над Єрусалимом
були. I бачило серце моє всяку мудрiсть i знання. I поклав я на серце своє, щоб пiзнати прему- 17

дрiсть, i пiзнати безумство й глупоту, i збагнув я, що й це все то ловлення вiтру!... Бо при многостi 18

мудрости множиться й клопiт, хто ж пiзнання побiльшує, той побiльшує й бiль!...
Сказав був я в серцi своєму: Iди но, хай випробую тебе радiстю, i придивись до добра, та й 2

воно ось марнота... На смiх я сказав: Нерозумний, а на радiсть: Що робить вона? Задумав я 2, 3

в серцi своєму вином оживляти своє тiло, i провадити мудрiстю серце своє, i що буду держатись
глупоти, аж поки побачу, що ж добре для людських синiв, що робили б пiд небом за короткого
часу свого життя. Поробив я великi дiла: поставив для себе доми, задля себе садив виноградники, 4

запровадив для себе садки та гаї, i понасаджував в них усiляких дерев овочевих. Наробив я для 5, 6

себе ставiв, щоб поливати iз них лiс дерев, що виростали. Набував я для себе рабiв та невiльниць, 7

були в мене й домiвники. А худоби великої та худоби дрiбної було в мене бiльше, нiж у всiх, що в
Єрусалимi до мене були! Назбирав я собi також срiбла та золота, i скарбiв царiв та провiнцiй, завiв 8

я собi спiвакiв та спiвачок, i всякi приємнощi людських синiв, жiнок наложниць. I звеличувавсь я 9

усе бiльше та бiльше, над усiх, що в Єрусалимi до мене були, моя мудрiсть стояла також при менi.
I всього, чого очi мої пожадали, я їм не вiдмовлював: я не стримував серця свого вiд жодної втiхи, 10

бо тiшилось серце моє вiд усякого труду мого, i це була частка моя вiд усякого труду свого! Та 11

коли я звернувся до всiх своїх чинiв, що їх поробили були мої руки, i до труду, що я потрудився
був, роблячи, й ось усе це марнота та ловлення вiтру, i немає пiд сонцем нiчого корисного!... I 12

звернувся я, щоб бачити мудрiсть, i безум, i дурощi. Бо що зробить людина, що прийде вона по
царi? Тiльки те, що вона вже зробила! I я побачив, що є перевага у мудрости над глупотою, як є 13

перевага у свiтла над темрявою: у мудрого очi його в головi його, а безглуздий у темрявi ходить; 14

та теж я пiзнав, що доля одна всiм їм трапиться! I промовив я в серцi своєму: Коли доля, яка 15

нерозумному трапиться, трапиться також менi, то нащо тодi я мудрiшим ставав? I я говорив був
у серцi своїм, що марнота й оце... Не лишається пам’яти про мудрого, як i про нерозумного, на 16

вiчнi вiки, в днях наступних зовсiм все забудеться, i мудрий вмирає так само, як i нерозумний... I 17

життя я зненавидiв, бо противний менi кожен чин, що пiд сонцем вiн чиниться, бо все це марнота та
ловлення вiтру!... I зненавидiв я ввесь свiй труд, що пiд сонцем трудився я був, бо його позоставлю 18

людинi, що буде вона по менi, а хто знає, чи мудрий той буде чи нерозумний, хто запанує над цiлим 19

трудом моїм, над яким я трудився й змудрiв був пiд сонцем? Це марнота також... I я обернувся 20

чинити, щоб серце моє прийшло в розпач вiд усього труда, що чинив я пiд сонцем... Бо буває 21

людина, що трудиться з мудрiстю, зо знанням та iз хистом, та все полишає на долю людинi, яка не
трудилася в тому: Марнота й оце й зло велике! Та й що має людина зо всього свойого труда та iз 22

клопоту серця свого, що пiд сонцем працює вона? Бо всi днi її муки, а смуток робота її, i навiть 23
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вночi її серце спокою не знає, теж марнота й оце!... Нема лiпшого земнiй людинi над те, щоб їсти24

та пити, i щоб душа її бачила добре iз труду свого. Та й оце все, я бачив, воно з руки Бога! Бо25

хто буде їсти, i хто споживати спроможе без Нього? Бо людинi, що перед лицем Його добра, дає26

Вiн премудрiсть, i пiзнання, i радiсть; а грiшниковi Вiн роботу дає, щоб збирати й громадити, щоб
пiзнiше вiддати тому, хто добрий перед Божим лицем. Марнота i це все та ловлення вiтру!...

Для всього свiй час, i година своя кожнiй справi пiд небом: час родитись i час помирати, час3, 2

садити i час виривати посаджене, час вбивати i час лiкувати, час руйнувати i час будувати, час3, 4

плакати й час реготати, час ридати i час танцювати, час розкидати камiння i час камiння громади-5

ти, час обiймати i час ухилятись обiймiв, час шукати i час розгубити, час збирати i час розкидати,6

час дерти i час зашивати, час мовчати i час говорити, час кохати i час ненавидiти, час вiйнi i час7, 8

миру! Яка користь трудящому в тiм, над чим трудиться вiн? Я бачив роботу, що Бог був дав люд-9, 10

ським синам, щоб трудились над нею, усе Вiн прегарним зробив свого часу, i вiчнiсть поклав їм у11

серце, хоч не розумiє людина тих дiл, що Бог учинив, вiд початку та аж до кiнця... Я знаю, немає12

нiчого в них кращого, як тiльки радiти й робити добро у своєму життi. I отож, як котрий чоловiк13

їсть та п’є i в усiм своїм трудi радiє добром, це дар Божий! Я знаю, що все, що Бог робить, воно зо-14

стається навiки, до того не можна нiчого додати, i з того не можна нiчого вiдняти, i Бог так зробив,
щоб боялись Його! Що є, то було вже воно, i що статися має було вже, бо минуле вiдновлює Бог!15

I я бачив пiд сонцем iще: мiсце суду, а в нiм беззаконня, i мiсце правди, у ньому ж неправда... Я16, 17

сказав був у серцi своєму: Судитиме Бог справедливого й несправедливого, бо для кожної справи
є час, i на всяке там дiло. Я сказав був у серцi своєму: Це для людських синiв, щоб Бог випробо-18

вував їх, i щоб бачити їм, що вони як тi звiрi, бо доля для людських синiв i доля звiрини однакова19

доля для них: як оцi помирають, так само вмирають i тi, i для всiх один подих, i нема над твариною
вищости людям, марнота бо все!... Все до мiсця одного йде: все постало iз пороху, i вернеться все20

знов до пороху... Хто те знає, чи дух людських синiв пiдiймається вгору, i чи спускається вдiл до21

землi дух скотини? I я бачив, нема чоловiковi кращого, як дiлами своїми радiти, бо це доля його!22

Бо хто поведе його глянути, що буде по ньому?...
I знов я побачив всi утиски, що чинились пiд сонцем, i сльоза ось утискуваних, та немає для4

них потiшителя, i насилля з руки, що їх гноблять, i немає для них потiшителя... I я похвалив тих2

померлих, що давно повмирали, бiльш вiд живих, що живуть дотепер... А краще вiд них вiд обох тiй3

людинi, що досi iще не була, що не бачила чину лихого, що робився пiд сонцем! I я бачив ввесь труд4

та ввесь успiх учинку, викликає заздрiсть одного до одного, i це все марнота та ловлення вiтру!...
Нерозумний сидить, склавши руки свої, та жере своє тiло, краща повна долоня спокою за повнi5, 6

двi жменi клопоту та за ловлення вiтру!... I знову я бачив марноту пiд сонцем: Буває самотнiй,7, 8

i не має нiкого вiн iншого, сина чи брата у нього нема, та немає кiнця всьому зусиллю його, i не
насититься око багатством його, i вiн не повiсть: Та для кого дбаю i позбавляю добра свою душу?
Марнота й оце, i даремна робота воно... Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд9

свiй, i якби вони впали, пiдiйме одне свого друга! Та горе одному, як вiн упаде, й нема другого, щоб10

пiдвести його... Також коли вдвох покладуться, то тепло їм буде, а як же зогрiтись одному? А11, 12

коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього, i нитка потрiйна не скоро пiрветься!
Лiпший убогий та мудрий юнак, анiж цар старий та нерозумний, що вже осторог не приймає, бо13, 14

виходить юнак i з в’язницi, щоб зацарювати, хоч у царствi своїм народивсь вiн убогим! Я бачив15

усiх живих, що ходять пiд сонцем, на боцi цього юнака, цього другого, що став вiн на мiсце його.
Немає кiнця всьому людовi, всьому, що був перед ним, та й наступнi не втiшаться ним, бо й це теж16

марнота та ловлення вiтру!...
Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за5

жертву безглуздих, бо не знають нiчого вони, окрiм чинення зла! Не квапся своїми устами, i серце2

твоє нехай не поспiшає казати слова перед Божим лицем, Бог бо на небi, а ти на землi, тому то
нехай нечисленними будуть слова твої! Бо як сон наступає через велику роботу, так багато слiв3

має i голос безглуздого. Коли зробиш обiтницю Боговi, то не зволiкай її виповнити, бо в Нього4

нема уподобання до нерозумних, а що ти обiтуєш, сповни! Краще не дати обiту, нiж дати обiт i5

не сповнити! Не давай своїм устам впроваджувати своє тiло у грiх, i не говори перед Анголом6

Божим: Це помилка! Пощо Бог буде гнiватися на твiй голос, i дiла твоїх рук буде нищити? Бо7

марнота в численностi снiв, як i в многостi слiв, але ти бiйся Бога! Якщо ти побачиш у краї якому8
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утискування бiдаря та порушення права та правди, не дивуйся тiй речi, бо високий пильнує згори
над високим, а над ними Всевишнiй. I пожиток землi є для всiх, бо поле й сам цар обробляє. Хто 9, 10

срiбло кохає, той не насититься срiблом, хто ж кохає багатство з прибутком, це марнота також!
Як маєток примножується, то множаться й тi, що його поїдають, i яка користь його власниковi, 11

як тiльки, щоб бачили очi його? Сон солодкий в трудящого, чи багато, чи мало вiн їсть, а ситiсть 12

багатого спати йому не дає. Є лихо болюче, я бачив пiд сонцем його: багатство, яке бережеться 13

його власниковi на лихо йому, i гине багатство таке в нещасливiм випадку, а родиться син i немає 14

нiчого у нього в руцi: як вiн вийшов нагий iз утроби матерi своєї, так вiдходить iзнов, як прийшов, 15

i нiчого не винесе вiн з свого труду, що можна б узяти своєю рукою!... I це теж зло болюче: так 16

само, як вiн був прийшов, так вiдiйде, i яка йому користь, що трудився на вiтер? А до того всi днi 17

свої їв у темнотi, i багато мав смутку, й хвороби та лютi... Оце, що я бачив, як добре та гарне: щоб 18

їла людина й пила, i щоб бачила добре в усьому своєму трудi, що пiд сонцем ним трудиться в час
нечисленних тих днiв свого вiку, якi Бог їй дав, бо це доля її! Також кожна людина, що Бог дав їй 19

багатство й маєтки, i владу їй дав споживати iз того, та брати свою частку та тiшитися своїм трудом,
то це Божий дарунок! Бо вона днiв свого життя небагато на пам’ятi матиме, то Бог в її серце шле 20

радiсть!
Є ще зло, що я бачив пiд сонцем, i багато його мiж людьми: Ось людина, що Бог їй багатство 6, 2

дає, i маєтки та славу, i недостатку нi в чому, чого зажадає, не чує вона для своєї душi, але Бог не
дав влади їй те споживати, бо чужа людина те поїсть: Це марнота й недуга тяжка!... Якби сотню 3

дiтей наплодив чоловiк, i прожив пречисленнi лiта, i днi вiку його були довгi, але не наситилась до-
брим душа його, а до того не мав би й належного похорону, то кажу: недоносковi краще вiд нього!...
Бо в марнотi прийшов вiн, i в темряву йде, i в темрявi сховане буде iмення його, анi сонця не бачив 4, 5

вiн, анi пiзнав: йому спокiйнiше вiд того!... А коли б вiн жив двiчi по тисячi лiт, та не бачив добра, 6

то хiба не до мiсця одного все йде? Увесь труд людини для рота її, i пожадання її не виповнюються. 7

Бо що бiльшого має мудрець, нiж безглуздий, що має убогий над те, що перед живими умiє ходити? 8

Краще бачити очима, анiж мандрувати жаданнями, i також це марнота та ловлення вiтру... Що 9, 10

було, тому ймення його вже надане давно, i вiдоме, що вiн чоловiк, i вiн не може правуватися з
сильнiшим вiд нього, бо багато речей, що марноту примножуть, але яка користь вiд них для люди- 11

ни? Бо хто знає, що добре людинi в життi, за небагатьох днiв марного життя її, якi пробуває вона, 12

немов тiнь? Та й що хто розкаже людинi, що буде пiд сонцем по нiй?
Краще добре iм’я вiд оливи хорошої, а день смерти людини вiд дня її вродження! Краще ходити 7, 2

до дому жалоби, нiж ходити до дому бенкету, бо то кiнець кожнiй людинi, i живий те до серця свого
бере! Кращий смуток вiд смiху, бо при обличчi сумнiм добре серце! Серце мудрих у домi жалоби, 3, 4

а серце безглуздих у домi веселощiв. Краще слухати докiр розумного, анiж слухати пiснi безумних, 5

бо як трiскот тернини пiд горщиком, такий смiх нерозумного. Теж марнота й оце!... Коли мудрий 6, 7

кого утискає, то й сам нерозумним стає, а хабар губить серце. Кiнець дiла лiпший вiд початку його; 8

лiпший терпеливий вiд чванькуватого! Не спiши в своїм дусi, щоб гнiватися, бо гнiв спочиває у 9

надрах глупцiв. Не кажи: Що це сталось, що першi днi були кращi за цi? бо не з мудрости ти 10

запитався про це. Добра мудрiсть з багатством, а прибуток для тих, хто ще сонечко бачить, бо 11, 12

в тiнi мудрости як у тiнi срiбла, та користь пiзнання у тому, що мудрiсть життя зберiгає тому, хто
має її. Розваж Божий учинок, бо хто може те випростати, що Вiн покривив? За доброго дня 13, 14

користай iз добра, за злого ж розважуй: Одне й друге вчинив Бог на те, щоб людина нiчого по
собi не знайшла! В днях марноти своєї я всього набачивсь: буває справедливий, що гине в своїй 15

справедливостi, буває й безбожний, що довго живе в своїм злi. Не будь справедливим занадто, 16

i не роби себе мудрим над мiру: пощо нищити маєш себе? Не будь несправедливим занадто, i 17

немудрим не будь: пощо маєш померти в нечасi своїм? Добре, щоб ти ухопився за це, але й з того 18

своєї руки не спускай, бо богобоязний втече вiд усього того. Мудрiсть робить мудрого сильнiшим 19

за десятьох володарiв, що в мiстi. Немає людини праведної на землi, що робила б добро й не 20

грiшила, тому не клади свого серця на всякi слова, що говорять, щоб не чути свого раба, коли вiн 21

лихословить тебе, знає бо серце твоє, що багато разiв також ти лихословив на iнших! Усе це я 22, 23

в мудростi випробував, i сказав: Стану мудрим! Та далека вiд мене вона! Далеке оте, що було, i 24

глибоке, глибоке, хто знайде його? Звернувся я серцем своїм, щоб пiзнати й розвiдати, та шукати 25

премудрiсть i розум, та щоб пiзнати, що безбожнiсть глупота, а нерозум безумство! I знайшов я рiч 26
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гiршу вiд смерти то жiнку, бо пастка вона, її ж серце тенета, а руки її то кайдани!... Хто добрий у Бога
врятований буде вiд неї, а грiшного схопить вона! Подивися, оце я знайшов, сказав Проповiдник:27

рiвняймо одне до одного, щоб знайти зрозумiння! Чого ще шукала душа моя, та не знайшла: я28

людину знайшов одну з тисячi, але жiнки мiж ними всiма не знайшов!... Крiм того, поглянь, що29

знайшов я: що праведною вчинив Бог людину, та вигадок усяких шукають вони!...
Хто, як той мудрий, i значення речi хто знає? Розсвiтлює мудрiсть людини обличчя її, i суворiсть8

лиця її змiнюється. Я раджу: Наказа царського виконуй, i то ради присяги перед Богом. Не ква-2, 3

пся вiд нього вiдходити, не стiй при злiй справi, бо все, що захоче, вiн зробить, бо слово цареве4

то влада, i хто йому скаже: Що робиш? Хто виконує заповiдь, той не пiзнає нiчого лихого, серце5

ж мудрого знає час i право. Бо для кожної речi час i право своє, бо лихо людини численне на нiй,6

бо не знає, що буде, i як саме буде, хто їй розповiсть? Немає людини, яка панувала б над вiтром,7, 8

щоб стримати вiтер, i влади нема над днем смерти, i на вiйнi нема звiльнення, i пана свого не врятує
безбожнiсть. Усе це я бачив, i серце своє прикладав я до кожного чину, що вiдбувався пiд сонцем.9

I був час, коли запанувала людина над людиною на лихо для неї. I я бачив безбожних похованих,10

i до їхнього гробу приходили, а тi, що чинили добро, повикиданi з мiсця святого, i в мiстi забутi...
Марнота й оце! Що скоро не чиниться присуд за вчинок лихий, тому серце людських синiв пов-11

не ними, щоб чинити лихе. Хоч сто раз чинить грiшний лихе, а Бог суд вiдкладає йому, однако я12

знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям Його має страх! А безбожному13

добре не буде, i мов тiнь, довгих днiв вiн не матиме, бо вiн перед Божим лицем страху не має! Є14

марнота, яка на землi дiється, що є справедливi, що лихо спадає на них, мов за вчинок безбожних,
а є безбожнi, що добро спадає на них, мов за чин справедливих! Я сказав, що марнота й оце!... I15

радiсть я похваляв: що немає людинi пiд сонцем добра, хiба тiльки щоб їсти, та пити та тiшитися,
i оце супроводить її в її працi за часу життя її, що пiд сонцем Бог дав був їй. Коли я поклав своє16

серце, щоб мудрiсть пiзнати, i побачити чин, що дiється вiн на землi, бо нi вдень нi вночi сну не
бачить людина своїми очима, i коли я побачив усякий чин Бога, тодi я пiзнав, що не може людина17

збагнути чину, пiд сонцем учиненого! Тому скiльки людина не трудиться, щоб дошукатись цього, то
не знайде, i коли й мудрий скаже, що знає, не зможе знайти!...

Ото ж бо все це я до серця свого взяв, i бачило серце моє все оце, що праведнi й мудрi та їхнi9
учинки у Божiй руцi, так само любов чи ненависть: Людина не знає нiчого, що є перед нею! Одна-2

кове всiм випадає: праведному i безбожному, доброму й чистому та нечистому, i тому, хто жертву
приносить, i тому, хто жертви не приносить, як доброму, так i грiшниковi, тому, хто клянеться, як i
тому, хто клятви боїться!... Оце зле у всiм, що пiд сонцем тим дiється, що однакове всiм випадає, i3

серце людських синiв повне зла, i за життя їхнього безумство в їхньому серцi, а по тому до мертвих
вiдходять... Хто знаходиться помiж живих, той має надiю, бо краще собацi живому, нiж левовi4

мертвому! Бо знають живi, що помруть, а померлi нiчого не знають, i заплати немає вже їм, бо5

забута i пам’ять про них, i їхнє кохання, i їхня ненависть, та заздрощi їхнi загинули вже, i нема вже6

їм частки навiки нi в чому, що пiд сонцем тим дiється!... Тож iди, їж iз радiстю хлiб свiй, та з серцем7

веселим вино своє пий, коли Бог уподобав Собi твої вчинки! Нехай кожного часу одежа твоя буде8

бiла, i нехай на твоїй головi не бракує оливи! Заживай життя з жiнкою, яку ти кохаєш, по всi днi9

марноти твоєї, що Бог дав для тебе пiд сонцем на всi днi марноти твоєї, бо оце твоя доля в життi та
в твоєму трудi, що пiд сонцем ним трудишся ти! Все, що всилi чинити рука твоя, теє роби, бо немає10

в шеолi, куди ти йдеш, нi роботи, нi роздуму, анi знання, анi мудрости! Знову я бачив пiд сонцем,11

що бiг не у скорих, i бiй не в хоробрих, а хлiб не в премудрих, i не в розумних багатство, нi ласка
у знавцiв, а вiд часу й нагоди залежнi вони! Бо часу свого людина не знає, мов риби, половленi в12

пагубну сiтку, i мов птахи, захопленi в сiльце, так хапаються людськi сини за час лиха, коли воно
нагло спадає на них!... Також оцю мудрiсть я бачив пiд сонцем, i велика для мене здавалась вона:13

Було мале мiсто, i було в ньому мало людей. I раз прийшов цар великий до нього, й його оточив, i14

побудував проти нього велику облогу. Але в ньому знайшлася людина убога, та мудра, i вона вря-15

тувала те мiсто своєю премудрiстю, та пiзнiше нiхто не згадав про цю вбогу людину! I я говорив:16

Краща мудрiсть за силу; однако погорджується мудрiсть бiдного, i не слухаються його слiв! Слова17

мудрих, почутi в спокої, кращi вiд крику володаря помiж безглуздими. Мудрiсть краща вiд зброї18

вiйськової, але один грiшник погубить багато добра...
Мертвi мухи псують та зашумовують оливу мироварника, так трохи глупоти псує мудрiсть та10
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славу. Серце мудрого тягне праворуч, а серце безумного лiворуч. Коли нерозумний i прямою до- 2, 3

рогою йде, йому серця бракує, i всiм вiн говорить, що вiн нерозумний. Коли гнiв володаря стане 4

на тебе, не лишай свого мiсця, бо лагiднiсть доводить до прощення навiть великих провин. Є зло, 5

що я бачив пiд сонцем, мов помилка, що повстає вiд володаря: на великих висотах глупота буває 6

поставлена, а багатi сидять у низинi! Я бачив на конях рабiв, князi ж пiшки ходили, немов тi ра- 7

би... Хто яму копає, той в неї впаде, а хто валить мура, того гадина вкусить. Хто зносить камiння, 8, 9

пораниться ним; хто дрова рубає, загрожений ними. Як залiзо ступiє, й хтось леза не вигострить, 10

той мусить напружити свою силу, та мудрiсть зарадить йому! Коли вкусить гадюка перед заклят- 11

тям, тодi ворожбит не потрiбний. Слова з уст премудрого милiсть, а губи безумного нищать його: 12

початок слiв його уст глупота, а кiнець його уст зле шаленство. Нерозумний говорить багато, та не 13, 14

знає людина, що буде; а що буде по ньому, хто скаже йому? Втомляє безумного праця його, бо не 15

знає й дороги до мiста. Горе, краю, тобi, коли цар твiй хлопчина, а владики твої спозаранку їдять! 16

Щасливий ти, краю, коли син шляхетних у тебе царем, а владики твої своєчасно їдять, як тi мужi, 17

а не як п’яницi! Вiд лiнощiв валиться стеля, а з опущення рук тече дах. Гостину справляють для 18, 19

радощiв, i вином веселиться життя, а за срiбло все це можна мати. Навiть у думцi своїй не злослов 20

на царя, i в спальнi своїй не кляни багача, небесний бо птах вiднесе твою мову, а крилатий розкаже
про слово твоє...

Хлiб свiй пускай по водi, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Давай частку на сiм чи й на 11, 2

вiсiм, бо не знаєш, яке буде зло на землi. Коли переповняться хмари дощем, то виллють на землю 3

його. А коли деревина на пiвдень впаде чи на пiвнiч, залишиться на мiсцi, куди деревина впаде.
Хто вважає на вiтер, не буде той сiяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Як не вiдаєш 4, 5

ти, яка то путь вiтру, як костi зростають в утробi вагiтної, так не вiдаєш ти чину Бога, що робить
усе. Сiй ранком насiння своє, та й пiд вечiр хай не спочиває рука твоя, не знаєш бо ти, котре вийде 6

на краще тобi, оце чи оте, чи обоє однаково добрi. I свiтло солодке, i добре очам сонце бачити, 7

i коли б людина жила й довгi роки, хай за всiх їх вона тiшиться, i хай пам’ятає днi темряви, бо їх 8

буде багато, усе, що надiйде, марнота! Тiшся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде 9

веселе за днiв молодощiв твоїх! I ходи ти дорогами серця свого й видiнням очей своїх, але знай, що
за все це впровадить тебе Бог до суду! Тому жени смуток вiд серця свого, i вiддаляй зле вiд тiла 10

твого, бо й дитинство, i рання життєва зоря то марнота!
I пам’ятай в днях юнацтва свого про свого Творця, аж поки не прийдуть злi днi, й не наступлять 12

лiта, про якi говорити ти будеш: Для мене вони неприємнi! аж поки не стемнiє сонце, i свiтло, i 2

мiсяць, i зорi, i не вернуться хмари густi за дощем, у день, коли затремтять тi, хто дiм стереже, i 3

зiгнуться мужнi, i спинять роботу свою млинарi, бо їх стане мало, i потемнiють тi, хто в вiкно ви-
зирає, i дверi подвiйнi на вулицю замкненi будуть, як зменшиться гуркiт млина, i голос пташини 4

замовкне, i затихнуть всi дочки спiвучi, i будуть боятись високого мiсця, i жахи в дорозi їм будуть, 5

i мигдаль зацвiте, й обтяжiє кобилка, i загине бажання, бо людина вiдходить до вiчного дому сво-
го, а по вулицi будуть ходити довкола голосiльники, аж поки не пiрветься срiбний шнурок, i не 6

зломиться кругла посудина з золота, i при джерелi не розiб’ється глек, i не зламається коло, й не
руне в криницю... I вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був 7

його! Наймарнiша марнота, сказав Проповiдник, марнота усе!... Крiм того, що Проповiдник був 8, 9

мудрий, вiн навчав ще народ знання. Вiн важив та дослiджував, склав багато приповiстей. Про- 10

повiдник пильнував знаходити потрiбнi слова, i вiрно писав правдивi слова. Слова мудрих немов 11

отi леза в гiрлизi, i мов позабиванi цвяхи, складачi ж таких слiв, вони данi вiд одного Пастиря. А 12

понад те, сину мiй, будь обережний: складати багато книжок не буде кiнця, а багато навчатися му-
ка для тiла! Пiдсумок усього почутого: Бога бiйся, й чини Його заповiдi, бо належить це кожнiй 13

людинi! Бо Бог приведе кожну справу на суд, i все потаємне, чи добре воно, чи лихе! 14
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С
оломонова Пiсня над пiснями. Нехай вiн цiлує мене поцiлунками уст своїх, бо лiпшi ко-1, 2

хання твої вiд вина! На запах оливи твої запашнi, твоє ймення неначе олива розлита,3

тому дiви кохають тебе! Потягни ти мене за собою, бiжiм! Цар впровадив мене у палати4

свої, ми радiти та тiшитись будемо тобою, згадаємо кохання твої, вiд вина приємнiшi,
поправдi кохають тебе! Дочки єрусалимськi, я чорна та гарна, немов тi намети кедарськi, мов5

занавiси Соломоновi! Не дивiться на те, що смуглявенька я, бож сонце мене опалило, сини нень-6

ки моєї на мене розгнiвалися, настановили мене сторожити виноградники, та свого виноградника
власного не встерегла я!... Скажи ж менi ти, кого покохала душа моя: Де ти пасеш? Де даєш ти7

спочити у спеку отарi? Пощо бiля стад твоїх друзiв я буду, немов та причинна? Якщо ти не знаєш8

цього, вродливiша посеред жiнок, то вийди собi за слiдами отари, i випасуй при шатрах пастуших
козлятка свої. Я тебе прирiвняв до лошицi в возах фараонових, о моя ти подруженько! Гарнi щi-9, 10

чки твої помiж шнурами перел, а шийка твоя мiж разками намиста! Ланцюжки золотi ми поробимо11

тобi разом iз срiбними кульками! Доки цар при своєму столi, то мiй нард видає свої пахощi. Мiй12, 13

коханий для мене мов китиця мирри: спочиває мiж персами в мене! Мiй коханий для мене мов14

кипрове гроно в ен-гедських садах-виноградах! Яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти15

хороша! Твої очi немов голубинi! Який ти прекрасний, о мiй ти коханий, який ти приємний! а ложе16

нам зелень! Бруси наших домiв то кедрини, стелi в нас кипариси!17

Я саронська троянда, я долинна лiлея! Як лiлея мiж тереном, так подруга моя помiж дiвами!2, 2

Як та яблуня мiж лiсовими деревами, так мiй коханий помiж юнаками, його тiнi жадала й сидiла я в3

нiй, i його плiд для мого пiднебiння солодкий! Вiн впровадив мене до винярнi, а прапор його надо4

мною кохання! Пiдкрiпiте мене виноградовим печивом, освiжiть мене яблуками, бо я хвора з коха-5

ння! Лiва рука його пiд головою моєю, правиця ж його пригортає мене!... Заклинаю я вас, дочки6, 7

єрусалимськi, газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали, й щоб не збудили кохання,
аж доки йому до вподоби!... Голос мого коханого!... Ось вiн iде, ось вiн скаче горами, по пагiрках8

вистрибує... Мiй коханий подiбний до сарни чи до молодого оленя. Он стоїть вiн у нас за стiною,9

зазирає у вiкна, заглядає у грати... Мiй коханий озвався й промовив до мене: Уставай же, подруго10

моя, моя красна, й до мене ходи! Бо оце проминула пора дощова, дощ ущух, перейшов собi вiн.11

Показались квiтки на землi, пора соловейка настала, i голос горлицi в нашому краї лунає! Фiга12, 13

випустила свої раннi плоди, i розцвiлi виноградини пахощi видали. Уставай же, подруго моя, моя
красна, й до мене ходи! Голубко моя у розщiлинах скельних, у бескiднiм сховку, дай побачити менi14

твоє личко, дай почути менi голосок твiй, бо голос твiй милий, а личко твоє уродливе! Ловiть нам15

лисицi, лисинята маленькi, що ушкоджують нам виноградники, виноградники ж нашi у цвiтi! Мiй16

коханий вiн мiй, я ж його, вiн пасе мiж лiлеями! Поки день прохолоду навiє, а тiнi втечуть, вернись,17

мiй коханий, стань подiбний до сарни чи до молодого оленя в пахучих горах!
По ночах на ложi своїм я шукала того, кого покохала душа моя... Шукала його, та його не зна-3

йшла... Хай устану й нехай я пройдуся по мiстi, хай на вулицях та на майданах того пошукаю,2

кого покохала душа моя! Шукала його, та його не знайшла... Спiткали мене сторожi, що по мiстi3

проходять... Чи не бачили часом того, кого покохала душа моя? Небагато пройшла я вiд них, та й4

знайшла я того, кого покохала душа моя: схопила його, й не пустила його, аж поки його не ввела
у дiм неньки своєї, та в кiмнату тiєї, що в утробi носила мене!... Заклинаю я вас, дочки єрусалим-5

ськi, газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали, щоб не збудили кохання, аж доки йому
до вподоби!... Хто вона, що виходить iз пустинi, немов стовпи диму, окурена миррою й ладаном,6

всiлякими пахощами продавця? Ось ложе його, Соломонове, шiстдесят лицарiв навколо нього,7

iз лицарiв славних Iзраїлевих! Усi вони мають меча, усi вправнi в бою, кожен має свого меча при8

своєму стегнi проти страху нiчного. Ношi зробив собi цар Соломон iз ливанських дерев: стовпцi9, 10

їхнi зробив вiн iз срiбла, а їхне опертя золоте, пурпурове сидiння, їхня середина вистелена коха-
нням дочок єрусалимських!... Пiдiть i побачте, о дочки сiонськi, царя Соломона в вiнку, що ним11

мати його увiнчала його в день весiлля його та в день радости серця його!
Яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти хороша! Твої оченятка, немов тi голубки, гля-4

дять з-за серпанку твого! Твої коси немов стадо кiз, що хвилями сходять з гори Гiлеадської! Твої2
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зубки немов та отара овець пообстриганих, що з купелю вийшли, що котять близнята, i мiж ними
немає неплiдної... Твої губки немов кармазинова нитка, твої устонька краснi, мов частина гра- 3

натного яблука скроня твоя за серпанком твоїм! Твоя шия немов та Давидова башта, на зброю 4

збудована: тисяча щитiв повiшена в нiй, усе щити лицарiв! Два перса твої мов тi двоє близнят 5

молодих у газелi, що випасуються мiж лiлеями... Поки день прохолоду навiє, а тiнi втечуть, пiду 6

я собi на ту миррину гору й на пагiрок ладану... Уся ти прекрасна, моя ти подруженько, i плями 7

нема на тобi! Зо мною з Лiвану, моя наречена, зо мною з Лiвану ти пiдеш! Споглянеш з вершини 8

Амани, з вершини Сенiру й Гермону, з леговища левiв, з леопардових гiр. Забрала ти серце менi, 9

моя сестро, моя наречена, забрала ти серце менi самим очком своїм, разочком одненьким намиста
свого!... Яке любе кохання твоє, о сестрице моя, наречена! Скiльки лiпше кохання твоє за вино, а 10

запашнiсть олив твоїх за всi пахощi!... Уста твої крапають мед щiльниковий, моя наречена, мед i 11

молоко пiд твоїм язичком, а пахощ одежi твоєї як лiванськi тi пахощi! Замкнений садок то сестри- 12

ця моя, наречена моя замкнений садок, джерело запечатане... Лоно твоє сад гранатових яблук з 13

плодом досконалим, кипри iз нардами, нард i шафран, пахуча тростина й кориця з усiма деревами 14

ладану, мирра й алое зо всiма найзапашнiшими пахощами, ти джерело садкове, криниця живої 15

води, та тiєї, що плине з Ливану!... Прокинься, о вiтре з пiвночi, i прилинь, вiтре з полудня, повiй 16

на садок мiй: нехай потечуть його пахощi! Хай коханий мiй прийде до саду свого, i нехай споживе
плiд найкращий його!...

Прийшов я до саду свого, о сестро моя, наречена! Збираю я мирру свою iз бальзамом своїм, 5
споживаю свого стiльника разом iз медом своїм, п’ю вино я своє зо своїм молоком!... Споживайте,
спiвдрузi, пийте до схочу, коханi! Я сплю, моє ж серце чуває... Ось голос мого коханого!... Сту- 2

кає... Вiдчини менi, сестро моя, о моя ти подруженько, голубко моя, моя чиста, бо росою покрилася
вся моя голова, мої кучерi краплями ночi!... Зняла я одежу свою, як знову її надягну? Помила я 3

нiжки свої, як же їх занечищу?... Мiй коханий простяг свою руку крiзь отвiр, i нутро моє схвилю- 4

валось вiд нього!... Встала я вiдчинити своєму коханому, а з рук моїх капала мирра, i мирра текла 5

на засувки замка з моїх пальцiв... Вiдчинила своєму коханому, а коханий мiй зник, вiдiйшов!... 6

Душi не ставало в менi, як вiн говорив... Я шукала його, та його не знайшла... Я гукала його, та
вiн не вiдiзвався до мене... Стрiли мене сторожi, що ходять по мiстi, набили мене, завдали менi 7

рани... Здерли з мене моє покривало, сторожi мiських мурiв! Заклинаю я вас, дочки єрусалим- 8

ськi, як мого коханого стрiнете ви, що йому повiсте? Що я хвора з кохання! Чим коханий твiй 9

кращий вiд iнших коханих, вродливiша з жiнок? Чим коханий твiй кращий вiд iнших коханих, що
так заклинаєш ти нас? Коханий мiй бiлий й рум’яний, визначнiший вiн вiд десяти тисяч iнших... 10

Голова його щиреє золото, його кучерi пальмове вiття, чорнi, як ворон... Його очi немов голубки 11, 12

над джерелами водними, у молоцi повимиванi, що над повним струмком посiдали! Його личка як 13

грядка бальзаму, немов квiтники запашнi! Його губи лiлеї, з яких капає мирра текуча! Його руки 14

стовпцi золотi, повисаджуванi хризолiтом, а лоно його твiр мистецький з слонової кости, покритий
сапфiрами! Його стегна стовпи мармуровi, поставленi на золотiї пiдстави! Його вигляд немов той 15

Ливан, вiн юнак як тi кедри! Уста його солодощi, i вiн увесь пожадання... Оце мiй коханий, й оце 16

мiй дружок, дочки єрусалимськi!
Куди твiй коханий пiшов, о найвродливiша з жiнок? Куди спрямував твiй коханий? Бо ми пошу- 6

каємо його iз тобою. Мiй коханий пiшов до садочка свого, в квiтники запашнi, щоб пасти в садках 2

i збирати лiлеї. Я належу своєму коханому, а менi мiй коханий, що пасе мiж лiлеями! Ти прекра- 3, 4

сна, моя ти подруженько, мов та Тiрца, ти хороша, як Єрусалим, ти грiзна, як вiйська з прапорами!
Вiдверни ти свої оченята вiд мене, бо вони непокоять мене! Твої коси немов стадо кiз, що хвилями 5

сходять з того Гiлеаду! Твої зуби немов та отара овець, що з купелю вийшли, що котять близня- 6

та, i мiж ними немає неплiдної! Мов частина гранатного яблука скроня твоя за серпанком твоїм! 7

Шiстдесят є цариць, i вiсiмдесят є наложниць, а дiвчатам немає числа, та єдина вона ця голубка 8, 9

моя, моя чиста! У неньки своєї вона одиначка, обрана вона у своєї родительки! Як бачили дочки
Сiону її, то щасливою звали її, царицi й наложницi то вихваляли її: Хто це така, що вона виглядає, 10

немов та досвiтня зоря, прекрасна, як мiсяць, як сонце ясна, як полки з прапорами грiзна? Зiйшла 11

я в орiховий сад, щоб поглянути на пуп’яночки при потоцi, щоб побачити там, чи зацвiв виноград,
чи гранатовi яблунi порозцвiтали? I не зчулася я, як мене посадила душа моя мiж колесницi моєї 12
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дружини бояр... Вернися, вернись, Суламiтко! Вернися, вернися, нехай ми на тебе надивимось!13

Чого вам дивитися на Суламiтку, немов би на танець вiйськовий?
Хорошi якi стали ноги твої в черевичках, князiвно моя! Заокруглення стегон твоїх мов намисто,7

руками мистецькими виточене! Твоє лоно немов круглоточена чаша, в якiй не забракне вина за-2

пашного! Твiй живiт снiп пшеницi, оточений тими лiлеями! Два перса твої немов двоє сарняток3

близнят! Твоя шия як башта iз кости слонової, твої очi озерця в Хешбонi при брамi того Бат-4

Рабiму, в тебе нiс немов башта ливанська, що дивиться все в бiк Дамаску! Голiвка твоя на тобi5

мов Кармел, а коса на голiвцi твоїй немов пурпур, полонений цар тими кучерями! Яка ти прекра-6

сна й приємна яка, о кохання в розкошах! Став подiбний до пальми твiй стан, твої ж перса до грон7

виноградних! Я подумав: виберуся на цю пальму, схоплюся за вiття її, i нехай стануть перса твої,8

немов винограднi тi грона, а пахощ дихання твого як яблука!... А уста твої як найлiпше вино: про-9

стує воно до мого коханого, чинить промовистими й уста сплячих! Я належу своєму коханому, а10

його пожадання до мене! Ходи ж, мiй коханий, та вийдемо в поле, переночуємо в селах! Устанемо11, 12

рано, й ходiм у сади-виногради, подивимося, чи зацвiв виноград, чи квiтки розцвiлись, чи грана-
товi яблунi порозцвiтали?... Там кохання своє тобi дам! Видадуть пах мандрагори, при наших же13

входах всiлякi коштовнi плоди, новi та старi, що я їх заховала для тебе, коханий ти мiй!
О, коли б ти менi був за брата, що перса ссав в ненi моєї, коли б стрiла тебе я на вулицi, цiлувала8

б тебе, i нiхто менi не докоряв би! Повела б я тебе й привела б у дiм ненi своєї: ти навчав би мене,2

я б тебе напоїла вином запашним, соком гранатових яблук своїх! Лiва рука його пiд головою мо-3

єю, правиця ж його пригортає мене!... Заклинаю я вас, дочки єрусалимськi, нащо б сполохали, й4

нащо б збудили кохання, аж доки йому до вподоби! Хто вона, що виходить iз пустинi, спираючися5

на свого коханого? Пiд яблунею я збудила тебе, там повила тебе мати твоя, там тебе повила твоя
породителька! Поклади ти мене, як печатку на серце своє, як печать на рамено своє, бо сильне6

кохання, як смерть, заздрощi непереможнi, немов той шеол, його жар жар огню, воно полум’я Го-
спода! Води великi не зможуть згасити кохання, анi рiки його не заллють! Коли б хто давав за7

кохання маєток увесь свого дому, то ним погордили б зовсiм!... Є сестра в нас мала, й перс у неї8

нема ще. Що зробимо нашiй сестричцi в той день, коли сватати будуть її? Якщо вона мур, забо-9

роло iз срiбла збудуємо на нiй, а якщо вона дверi обкладемо кедровою дошкою їх... Я мур, мої ж10

перса як башти, тодi я була в його очах мов та, яка спокiй провадить... Виноградника мав Соло-11

мон у Баал-Гамонi, виноградника вiн вiддавав сторожам, щоб кожен приносив за плiд його тисячу
срiбла. Але мiй виноградник, що маю його, при менi! Тобi, Соломоне, хай буде та тисяча, а сторо-12

жам його плоду двi сотнi! О ти, що сидиш у садках, друзi твої прислухаються до твого голосу: дай13

почути його i менi! Утiкай, мiй коханий, i станься подiбний до сарни собi, чи до молодого оленя у14

бальзамових горах!
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В
идiння Iсаї, Амосового сина, яке вiн був бачив про Юдею та про Єрусалим за днiв Уз- 1
зiї, Йотама, Ахаза та Єзекiї, Юдиних царiв. Послухайте ви, небеса, i ти, земле, почуй, 2

бо говорить Господь: Синiв Собi виховав й викохав Я, а вони зняли бунт проти Мене!...
Вiл знає свого власника, а осел ясла пана свого, а Iзраїль не знає Мене, не звертає ува- 3

ги народ Мiй на Мене... О люду ти грiшний, народе тяжкої провини, лиходiйське насiння, сини- 4

шкiдники, ви покинули Господа, ви Святого Iзраїлевого понехтували, обернулись назад! У що бу- 5

дете битi ще, коли неслухняними далi ви будете? Хвора ваша вся голова, i все серце боляще... Вiд 6

пiдошви ноги й аж до голови нема цiлого мiсця на ньому: рани й гудзi, та свiжi порази невичавленi,
i не позав’язуванi, i оливою не порозм’якшуванi... Земля ваша спустошена, огнем спаленi вашi 7

мiста, поле ваше, на ваших очах поїдають чужинцi його, з того всього пустиня, немов з руйнува-
ння чужинцiв!... I позосталась Сiонська дочка, мов курiнь в винограднику, мов шатро на ночлiг в 8

огiрковому полi, як мiсто обложене... Коли б був Господь Саваот не лишив нам останку малого, 9

ми були б як Содом, до Гоморри ми стали б подiбнi... Послухайте слова Господнього, содомськi 10

князi, почуйте Закон Бога нашого, народе гоморський, нащо Менi многота ваших жертов? го- 11

ворить Господь. Наситився Я цiлопаленнями баранiв i жиром ситих телят, а крови бикiв та овець
i козлiв не жадаю! Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям Моїм, хто жадає того з руки 12

вашої, щоб топтали подвiр’я Мої? Не приносьте ви бiльше марнотного дару, ваше кадило оги- 13

да для Мене воно; новомiсяччя та тi суботи i скликання зборiв, не можу знести Я марноти цiєї!...
Новомiсяччя вашi й усi вашi свята ненавидить душа Моя їх: вони стали Менi тягарем, Я змуче- 14

ний зносити їх... Коли ж руки свої простягаєте, Я мружу вiд вас Свої очi! Навiть коли ви молитву 15

примножуєте, Я не слухаю вас, вашi руки наповненi кров’ю... Умийтесь, очистьте себе! Вiдкиньте 16

зло ваших учинкiв iз-перед очей Моїх, перестаньте чинити лихе! Навчiться чинити добро, право- 17

суддя жадайте, карайте грабiжника, дайте суд сиротi, за вдову заступайтесь! Прийдiть, i будемо 18

правуватися, говорить Господь: коли вашi грiхи будуть як кармазин, стануть бiлi, мов снiг; якщо
будуть червонi, немов багряниця, то стануть мов вовна вони! Як захочете ви та послухаєтесь, то 19

будете добра землi споживати. А коли ви вiдмовитеся й неслухняними будете, меч пожере вас, 20

бо уста Господнi сказали оце! Як стало розпусницею вiрне мiсто: було повне воно правосуддя, 21

справедливiсть у нiм пробувала, тепер же розбiйники! Срiбло твоє стало жужелицею, твоє питво 22

водою розпущене... Князi твої впертi i друзi злодiям вони, хабара вони люблять усi та женуться 23

за дачкою, не судять вони сироти, удовина справа до них не доходить... Тому то говорить Господь, 24

Господь Саваот, Сильний Iзраїлiв: О, буду Я тiшитися над Своїми супротивниками, i помщусь на
Своїх ворогах! I на тебе Я руку Свою оберну, i твою жужелицю немов лугом витоплю, i все твоє 25

оливо повiдкидаю! I верну твоїх суддiв, як перше було, i твоїх радникiв, як напочатку. По цьому 26

тебе будуть звати: мiсто справедливости, мiсто вiрне! Правосуддям Сiон буде викуплений, а той, 27

хто навернеться в нiм, справедливiстю. А знищення грiшникiв та винуватцiв вiдбудеться разом, 28

i тi, що покинули Господа, будуть понищенi. I будете ви посоромленi за тi дуби, що їх пожадали, 29

i застидаєтеся за садки, якi вибрали ви. Бо станете ви, як той дуб, що листя всихає йому, i як 30

сад, що не має води. I станеться сильний кострицею, його ж дiло за iскру, i вони обоє попаляться 31

разом, i не буде нiкого, хто б те погасив!
Слово, що його бачив Iсая, син Амосiв, про Юдею та про Єрусалим: I станеться на кiнцi днiв, 2, 2

мiцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилi гiр, i пiднята буде вона понад згiр’я, i поли-
нуть до неї всi люди. I пiдуть численнi народи та й скажуть: Ходiть та зберiмось на гору Господню, 3

до дому Бога Якового, i дорiг Своїх Вiн нас навчить, i ми пiдемо стежками Його! Бо вийде з Сiону
Закон, i слово Господнє з Єрусалиму. I Вiн буде судити мiж людьми, i буде численнi народи розсу- 4

джувати. I мечi свої перекують вони на лемешi, а списи свої на серпи. Не пiдiйме меча народ проти
народу, i бiльше не будуть навчатись вiйни! Доме Яковiв, iдiть, i попростуємо в свiтлi Господньо- 5

му! Бо Ти був покинув народа Свого, дiм Яковiв, бо повнi безладдя зо сходу вони, та ворожбитiв, 6

немов филистимляни, i накладають iз дiтьми чужинцiв. I наповнився край його срiблом та золо- 7

том, i немає кiнця його скарбам. I наповнився край його кiньми, i немає кiнця колесницям його. I 8

наповнився край його iдолами, вiн кланяється дiлу рук своїх, тому, що зробили були його пальцi,
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i поклонилась людина, i чоловiк упокорився... А Ти їм не даруй! Iди в скелю, i сховайся у порох9, 10

вiд страху Господнього, i вiд пишноти Його величi! Гордi очi людини поникнуть, i буде обнижена11

людська високiсть, i буде високим Сам тiльки Господь того дня! Бо настане день Господа Саваота12

на все горде й високе, i на все висунене, i понижене буде воно, i на всi кедри ливанськi, високi та13

висуненi, i на всiлякi башанськi дуби, i на всi гори високi, i на всi згiр’я пiднесенi, i на всi башти14, 15

високi, i на всi мури стрiмкi, i на всi кораблi iз Таршiшу, i на все, на що дивимося пожадливо! I16, 17

понизиться гордiсть людини, й обнижена буде високiсть людей, i буде високим Сам тiльки Господь
того дня, а божища зовсiм минуться! I вони пiдуть до скельних печер та до пороху в ями вiд страху18, 19

Господнього i вiд пишноти Його величi, коли прийде Вiн острах збудити на землi! Покине людина20

того дня божкiв своїх срiбних i божкiв своїх золотих, що собi наробила була, щоб вклонятись кро-
там i кажанам, щоб пiти у печери й розщiлини скельнi вiд страху Господнього i вiд слави величчя21

Його, коли прийде Вiн острах збудити на землi! Вiдкинься ж собi вiд людини, що вiддих у носi її,22

бо защо її поважати?
Бо Господь ось, Господь Саваот вiзьме з Єрусалиму й з Юдеї пiдпору й опору: усяку пiдпору вiд3

хлiба, i всяку пiдпору води, лицаря та вояка, суддю та пророка, i чарiвника та старого, п’ятде-2, 3

сятника та родовитого, i радника, i в мистецтвi премудрого, i в закляттях умiлого, i за правителiв4

дам юнакiв, i дiтваки запанують над ними! I буде чавити народ один одного, i кожен свого бли-5

жнього! Повстане хлопчак на старого, а легковажений на поважаного... Бо схопить брат брата6

свого в домi батька свого та й скаже: Ти маєш одежу, то будь нашим правителем, i пiд рукою твоєю
хай буде руїна оця! Того дня вiн пiдiйме свiй голос та й скаже: Не буду я рани обв’язувати вам,7

бо в домi моєму немає нi хлiба, нi одягу, не настановляйте мене за правителя люду! Бо рухнув8

Єрусалим, i впала Юдея, бо їхнiй язик та їхнiй чин проти Господа, щоб упертими бути очам Його
слави... Проти них свiдчить вираз лиця їхнього, а грiх свiй вони виявляють, немов той Содом, не9

перечать. Горе їхнiй душi, бо вчинили вони собi зло! Скажiте про праведного: Буде добре йому,10

бо вони споживуть плiд учинкiв своїх. Та горе безбожному, зле, бо йому буде зроблений чин його11

рук! Народ Мiй, дiтиська його утискають, а жiнки мають гору над ним... Народе ти Мiй, твої про-12

вiдники вчинили блудячим тебе, i дорогу стежок твоїх сплутали! Господь став на прю, i стоїть, щоб13

судити народи. Господь iде на суд, щоб судитись з старшими народу Свого та з вождями його: Ви14

виноградника знищили, грабунок з убогого в ваших домах! Що це сталося вам, що народ Мiй ви15

гнобите та утискаєте вбогих? Так говорить Господь, Бог Саваот. I промовив Господь: Зате, що до-16

чки Сiонськi загордiли, i ходять витягненошиї, i моргають очима, i все ходять дрiбними крочками, i
дзвонять спряжками на ногах своїх, тому вчинить Господь тiм’я Сiонських дочок паршивим, i їхнiй17

сором обнажить Господь!... Того дня поскидає Господь окрасу спряжок на їхнiх ногах, i чiльця, i18

мiсяцi, сережки, нараменники, i серпанки, i завої, i ланцюжки на ногах, i пояски, i пляшечки з19, 20

пахощами, i чарiвничi привiски, перснi, i сережки носовi, чудовi убрання, i окриття, i намiтки та21, 22

торби, дзеркала й льнянi хитони та турбани, i прозорi покривала. I станеться, замiсть бальзаму23, 24

сморiд буде, i замiсть пояса шнур, а замiсть мистецько укладених кучерiв лисина, i замiсть хитона
цiнного верета з паском, а замiсть краси спаленина! Попадають мужi твої вiд меча, а лицарство25

твоє на вiйнi, i будуть стогнати та плакати ворота її, i буде спустошена, й сяде на землю Сiонська26

дочка...
I того дня сiм жiнок схоплять мужа одного, говорячи: Ми будемо їсти свiй хлiб, i зодягатимем4

одiж свою, тiльки йменням твоїм хай нас кличуть, забери ти наш сором! Того дня буде парость2

Господня красою та славою, плiд же земний величнiстю та пишнотою для врятованих iз Iзраїля. I3

буде зосталий в Сiонi й полишений в Єрусалимi, святим буде зватися вiн, кожен, хто жити запи-
саний в Єрусалимi, коли нечистоту Господь змиє з сiонських дочок, а кров Єрусалиму сполоще4

з-посеред його духом права та духом очищення. I створить Господь над усяким житлом на Сiон-5

ськiй горi та над мiсцем зiбрання удень хмару, вночi ж дим i блиск огню полум’яного, бо над всякою
славою буде покрова... I буде шатро удень тiнню вiд спеки, i захистом та укриттям вiд негоди й6

дощу!
Заспiваю ж я вам про Свойого Улюбленого пiсню любовну про Його виноградника! На плодю-5

чому версi гори виноградника мав був Мiй Приятель. I обкопав Вiн його, й вiд камiння очистив2

його, i виноградом добiрним його засадив, i башту поставив посеред його, i витесав у ньому чавило,



409 КНИГА IСАЇ 5. 3–6. 11

i чекав, що родитиме вiн виноград, та вiн уродив дикi ягоди! Тепер же ти, єрусалимський мешканче 3

та мужу юдейський, розсудiть но мiж Мною й Моїм виноградником: що ще можна вчинити було 4

для Мого виноградника, але Я не зробив того в ньому? Чому Я чекав, що родитиме вiн виноград,
а вiн уродив дикi ягоди? А тепер завiдомлю Я вас, що зроблю для Свого виноградника: живоплiт 5

його викину, i вiн буде на знищення, горожу його розвалю, i вiн на потоптання буде, зроблю Я 6

загубу йому, вiн не буде обтинаний анi пiдсапуваний, i виросте терня й будяччя на ньому, а хмарам
звелю, щоб дощу не давали на нього! Бо виноградник Господа Саваота то Iзраїлiв дiм, а муж Юди 7

коханий Його саджанець. Сподiвавсь правосуддя, та ось кроволиття, сподiвавсь справедливости
Вiн, та ось зойк... Горе тим, що долучують дома до дому, а поле до поля приточують, аж мiсця 8

бракує для iнших, так нiби самi сидите серед краю! В мої ушi сказав був Господь Саваот: На- 9

правду, багато домiв попустошенi будуть, великi та добрi, i не буде мешканця для них. Бо десять 10

загонiв землi виноградника бата одного вродять, а насiння одного хомера породить ефу. Горе тим, 11

що встають рано вранцi i женуть за напоєм п’янким, i тривають при нiм аж до вечора, щоб вином
розпалятись! I сталася цитра та арфа, бубон та сопiлка й вино за їхню гулянку, а на дiло Госпо- 12

днє не дивляться, не вбачають Його чину рук. Тому пiде народ Мiй на вигнання непередбачено, i 13

вельможi його голодуватимуть, а натовп його висохне з прагнення... Тому то розширив шеол по- 14

жадливiсть свою i безмiрно розкрив свою пащу, i зiйде до нього його пишнота, i його натовп, i гуркiт
його, й тi, що тiшаться в ньому. I людина понижиться, i упокориться муж, а очi високих поникнуть, 15

а Господь Саваот возвеличиться в судi, i Бог Святий виявить святiсть Свою в справедливостi! I 16, 17

пастися будуть овечки, немов би на луцi своїй, а зоставлене з ситих чужi поїдять. Горе тим, що 18

вину притягають до себе шнурами марноти, а грiх як мотуззям вiд воза, та кажуть: Хай квапиться 19

Вiн, хай принаглить Свiй чин, щоб ми бачили, а постанова Святого Iзраїлевого хай наблизиться i
нехай прийде i пiзнаємо ми! Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять тем- 20

ноту за свiтло, а свiтло за темряву, що ставлять гiрке за солодке, а солодке за гiрке! Горе мудрим 21

у власних очах та розумним перед собою самим! Горе тим, що хоробрi винце попивати, i силачi на 22

мiшання п’янкого напою, що несправедливого чинять в судi за хабар справедливим, а праведнiсть 23

праведного усувають вiд нього... Тому, як огненний язик пожирає стерню, а вiд полум’я никне 24

трава, отак спорохнявiє корiнь у них, i рознесеться їхнiй цвiт, немов курява, бо вiд себе вiдкинули
Закон Господа Саваота, i знехтували вони слово Святого Iзраїлевого! Тому запалився гнiв Госпо- 25

да на народ Його, i на нього Вiн витягнув руку Свою, та й уразив його: i захиталися гори, i сталось
їхнього трупу, як смiття серед вулиць!... При цьому всьому не вiдвернувсь Його гнiв, i витягнена
ще рука Його! I пiдiйме прапора народу здалека, i засвище йому з кiнця краю, i прийде вiн хутко 26

та легко, немає мiж ними утомленого та такого, який би спiткнувся! Не дримає нiхто i не спить, а 27

пояс iз стегон його не здiймається та не зривається шнур при взуттi його. Його стрiли погостренi, 28

i всi луки його понатягуванi. Копита у коней його немов кремiнь вважаються, а колеса його немов
вихор. Його рик як левицi, i вiн заричить, немов тi левчуки, i вiн загарчить, i здобич ухопить, й її 29

понесе, i нiхто не врятує! I на нього ревiтиме вiн того дня, як те море реве... I погляне на землю, а 30

там густа темрява, i свiтло померкло у хмарах її...
Року смерти царя Озiї бачив я Господа, що сидiв на високому та пiднесеному престолi, а кiнцi 6

одежi Його переповнювали храм. Серафими стояли зверху Його, по шiсть крил у кожного: двома 2

закривав обличчя своє, i двома закривав ноги свої, а двома лiтав. I кликав один до одного й гово- 3

рив: Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави Його! I захиталися чопи порогiв вiд 4

голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом! Тодi я сказав: Горе менi, бо я занапащений! 5

Бо я чоловiк нечистоустий, i сиджу посеред народу нечистоустого, а очi мої бачили Царя, Госпо-
да Саваота! I прилетiв до мене один з Серафимiв, а в руцi його вугiль розпалений, якого вiн узяв 6

щипцями з-над жертiвника. I вiн доторкнувся до уст моїх та й сказав: Ось доторкнулося це твоїх 7

уст, i вiдiйшло беззаконня твоє, i грiх твiй окуплений. I почув я голос Господа, що говорив: Кого 8

Я пошлю, i хто пiде для Нас? А я вiдказав: Ось я, пошли Ти мене! А Вiн проказав: Iди, i скажеш 9

народовi цьому: Ви будете чути постiйно, та не зрозумiєте, i будете бачити завжди, але не пiзнаєте.
Учини затужавiлим серце народу цього, i тяжкими зроби його ушi, а очi йому позаклеюй, щоб не 10

бачив очима своїми, й ушима своїми не чув, i щоб не зрозумiв своїм серцем, i не навернувся, i не
був уздоровлений вiн! I сказав я: Аж доки, о Господи? А Вiн вiдказав: Аж доки мiста спустiють 11
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без мешканця, i доми без людей, а земля спустошена буде зовсiм... I вiддалить людину Господь,12

i буде велике опущення серед землi... I коли позостанеться в нiй ще десята частина, вона знову13

спустошена буде... Але мов з теребинту й мов з дубу, зостанеться в них пень по зрубi, насiння бо
святости пень їхнiй!

I сталося за днiв Ахаза, сина Йотама, Уззiїного сина, царя Юди, вийшов Рецiн, цар сирiйський, i7
Пеках, син Ремалiїн, цар Iзраїлiв, до Єрусалиму на вiйну на нього, та не мiг звоювати його. I сповi-2

щено Давидiв дiм, i сказано: Став табором Арам у землi Єфремовiй. I захиталося серце його й серце
народу його, як хитаються лiсовi дерева вiд вiтру! I сказав Господь до Iсаї: Вийди навпроти Ахаза,3

ти та твiй син Шеар-Яшув, до кiнця водоводу горiшнього ставу, на биту дорогу Поля-Валюшникiв.
I скажеш до нього: Стережися й будь спокiйний, не бiйся, а серце твоє нехай не м’якне через два4

залишки тих димлячих головешок, вiд полум’я гнiву Рецiна й Арама та сина Ремалiїного, за те, що5

Арам, Єфрем та син Ремалiїн радили проти тебе лихе, говорячи: Ходiм на Юдею та її налякаємо,6

i здобудемо для себе, i настановимо царем серед нього Тавеїлового сина. Так сказав Господь Бог:7

Цього не станеться й не буде! Бо голова Араму Дамаск, а голова Дамаску Рецiн, та ще шiстдесят8

i п’ять лiт, i буде зламаний Єфрем, так що перестане бути народом! А голова Єфрему Самарiя, а9

голова Самарiї син Ремалiїн. Якщо ви не повiрите, то не встоїте. I Господь далi говорив до Ахаза10

й казав: Зажадай собi знака вiд Господа, Бога твого, i зiйди глибоко до шеолу, або зiйди високо11

догори! А Ахаз вiдказав: Не пожадаю я, i не буду спокушувати Господа. I вiн сказав: Послухай-12, 13

те, доме Давидiв, чи мало вам трудити людей, що трудите також Бога мого? Тому Господь Сам14

дасть вам знака: Ось Дiва в утробi зачне, i Сина породить, i назвеш iм’я Йому: Еммануїл. Масло15

та мед буде Вiн споживати, аж поки не пiзнає того, як зло вiдкидати та добро вибирати. Бо поки16

пiзнає Та Дитина, як зло вiдкидати та добро вибирати, буде покинена та земля, що ти лякаєшся
перед двома царями її. Спровадить Господь на тебе, i на народ твiй, i на дiм батька твого днi, якi17

не приходили вiд дня вiдступлення Єфрема вiд Юди, спровадить царя асирiйського. I станеться в18

день той, привабить Господь муху, що в кiнцi рiк Єгипту, та бджолу, що в асирiйському краї, i вони19

прилетять, та усядуться всi по проваллях стрiмких та по щiлинах скельних, i в усiх терновиннях, та
на луках усiх... Дня того оголить Господь немов бритвою, найнятою по тiм боцi рiки, царем аси-20

рiйським, голову та волосся нiг, забере також бороду. I буде дня того, що хто прогодує корiвку та21

двi штуки худоби дрiбної, то станеться, що вiд многоти молока, що надоїть, споживатиме масло,22

бо масло та мед буде їсти всякий, хто зостанеться серед землi. I буде дня того: кожне мiсце, що23

в нiм буде тисяча лоз винограду на тисячу срiбла, стане терниною та будяком! Зо стрiлами й з24

луком вiн буде ходити туди, бо стане терниною та будяком уся земля... А на всi гори, що заступом25

копано їх, ти не зiйдеш туди, бо будеш боятись тернини й будяччя, i стануться мiсцем вони, куди
волiв посилатимуть, i топтатимуть вiвцi його...

I промовив до мене Господь: Вiзьми собi велику таблицю, i напиши на нiй людським письмом:8
Квапиться здобич, скорий грабiж. I взяв я за свiдкiв собi свiдкiв вiрних, священика Урiю та За-2

харiя, Єверехiїного сина. I зблизився я до пророчицi, i вона зачала, i породила сина. Господь же3

до мене промовив: Назви iм’я йому: Квапиться здобич, скорий грабiж. Бо поки юнак той умiтиме4

кликати Батьку мiй, та: Мамо моя, понесеться багатство Дамаску та здобич Самарiї перед обличчя
царя асирiйського. I Господь ще далi говорив до мене й казав: За те, що народ цей знехтував воду5, 6

Сiлоамську, яка тихо пливе, i має радiсть з Рецiном i з сином Ремалiїним, то тому ось Господь7

пiднесе на них воду рiки, сильну й велику, царя асирiйського та всю славу його. I пiдiйметься вона
понад усi свої рiчища, i пiде понад усi береги свої. I перейде по Юдi вона, заллє та затопить, аж до8

шиї досягне, i розтягне вона свої крила на всю широчiнь твого краю, о Еммануїле! Озлобляйтесь9

народи, й збентеженi будете, почуй, уся земле далека! Озбройтесь, i збентеженi будете, озброй-
тесь, i збентеженi будете! Радьте раду i буде вона поруйнована, слово кажiть i не збудеться, бо з10

нами Бог! Бо так говорив був до мене Господь у силi Своєї руки надо мною, й остерiгав мене, щоб11

не ходити дорогою цього народу, i казав: Не кажiть змова на все, на що каже змова цей народ, i12

не бiйтесь того, чого вiн боїться, i не лякайтеся! Господа Саваота Його свято шануйте, i Його вам13

боятись, Його вам лякатись! I буде Вiн за святиню, i за камiнь спотикання, i за скелю спокуси для14

двох домiв Iзраїля, за сiтку й за пастку для мешканця Єрусалиму. I спiткнуться об них багатохто,15

i попадають, i будуть поламанi, i заплутаються, i будуть схопленi. Зв’яжи свiдоцтво, запечатай16
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Закона мiж Моїми учнями. I я буду чекати Господа, що ховає лице Своє вiд Якового дому, i буду 17

надiятись на Нього. Ось я та тi дiти, що дав менi Господь, вони на знаки та на чуда в Iзраїлi вiд 18

Господа Саваота, що пробуває на горi Сiон. А коли вам скажуть: Запитуйте духiв померлих та 19

чародiїв, що цвiрiнькають та муркають, то вiдповiсте: Чи ж народ не звертається до свого Бога? За
живих питатися мертвих? До Закону й свiдоцтва! Як вони не так кажуть, як це, то немає для них 20

зорi ранньої! I буде блукати утискуваний та голодний. I станеться, коли вiн зголоднiє, то запiни- 21

ться, i прокляне царя свого та Бога свого, i погляне догори, i подивиться вiн на землю, аж ось тут 22

горе та темнота, темрява утиску, i вiн буде пхнутий у темнiсть...
Бо не буде темноти для того, хто утискуваний. Перша пора злегковажила була край Завулонiв 9

та край Нефталимiв, а остання прославить дорогу приморську, другий бiк Йордану, округу поганiв.
Народ, який в темрявi ходить, Свiтло велике побачить, i над тими, хто сидить у краю тiнi смерти, 2

Свiтло засяє над ними! Ти помножиш народ цей, Ти збiльшиш йому радiсть. Вони перед лицем 3

Твоїм будуть радiти, як радiють в жнива, як тiшаться в час, коли дiлять здобич! Бо зламав Ти ярмо 4

тягару його, i кия з рамена його, жезло його пригнобителя, як за днiв Мадiяма. Усякий бо чобiт 5

вiйськовий, що гупає гучно, та одежа, поплямлена кров’ю, стане все це пожежею, за їжу огню! Бо 6

Дитя народилося нам, даний нам Син, i влада на раменах Його, i кликнуть iм’я Йому: Дивний По-
радник, Бог сильний, Отець вiчности, Князь миру. Без кiнця буде множитися панування та мир 7

на тронi Давида й у царствi його, щоб поставити мiцно його й щоб пiдперти його правосуддям та
правдою вiдтепер й аж навiки, ревнiсть Господа Саваота це зробить! Проти Якова слово послав 8

був Господь, а впало воно на Iзраїля, i пiзнає народ, увесь вiн, Єфрем та мешканець Самарiї, що 9

говорять з пихою й надутiстю серця: Попадали цегли, а ми побудуємо з каменя тесаного, сiкомо- 10

ри позрубувано, та замiнимо їх кедрами! Та над ним Господь змiцнив противникiв Рецiна, а його 11

ворогiв нацькував: Арама попереду, а филистимлян позаду, i пожерли Iзраїля цiлою пащею... При 12

цьому всьому не вiдвернувсь Його гнiв, i витягнена ще рука Його! Та народ не звернувся до То- 13

го, Хто вразив його, i не шукали Господа Саваота... Тому то Господь вiдсiк вiд Iзраїля голову й 14

хвiст, пальму й очеретину за одного дня. Старий та поважаний це та голова, а пророк, що навчає 15

неправди, це хвiст. I сталося, що поводатарi цього народу зробилися звiдниками, i гинуть прова- 16

дженi ними. Тому то його юнаками радiти не буде Господь, а до сирiт його й його вдiв милосердя 17

не матиме, бо кожен безбожний й злочинець, i злобне всi уста говорять. При цьому всьому не вiд-
вернувсь Його гнiв, i витягнена ще рука Його!... Бо злоба горить, як огонь, пожирає тернину й 18

будяччя, i палає по запустах лiсу, i крутяться вверх стовпи диму... Вiд лютости Господа Саваота 19

земля загориться, i стане народ, як пожива огню, i не пощадить жоден брата свого!... I рiзати буде 20

праворуч, та буде голодний, i жертиме злiва, але не насититься, кожен жертиме тiло рамена свого:
Манасiя Єфрема, а Єфрем Манасiю, разом обоє на Юду... При цьому всьому не вiдвернувсь Його 21

гнiв, i витягнена ще рука Його!...
Горе законодавцям несправедливим, та писарям, якi пишуть на лихо, щоб вiд правосуддя усу- 10, 2

нути бiдних, i щоб вiдняти права вiд убогих народу Мого, щоб стали вдовицi здобичею їм, i погра-
бувати сирiт... А що ви чинитимете в день навiщення, i наглої згуби, що прийде здалека, до кого 3

втечете за помiччю, i де позоставите славу свою? Нiчого не лишиться тiльки зiгнутися мiж поло- 4

неними, i попадати мiж позабиваними... При цьому всьому не вiдвернувсь Його гнiв, i витягнена ще
рука Його!... Бiда асирiйцевi, жезловi гнiву Мого, а кий у руках його це пересердя Моє! На люд 5, 6

нечестивий пошлю Я його, про народ Мого гнiву йому накажу, щоб набрати здобичi й вчинити гра-
бунок, i щоб потоптати його, як болото на вулицях. Та не так вiн собi розумiє, а серце його не так 7

мислить, бо в серцi його щоб немало народiв понищити та погубити! Бо говорить: Хiба мої провiд- 8

ники разом усi не царi? Чи ж Кално не такий, як Кархемiш? Чи ж Хамат не такий, як Арпад? Хiба 9

ж не така Самарiя, як Дамаск? Тому що рука моя царства божкiв досягла, а в них бiльшi бовва- 10

ни, як в Єрусалимi та в Самарiї, то хiба не зроблю я так само для Єрусалиму й бовванiв його, як 11

зробив я був для Самарiї й божкiв її? I станеться, як доконає ввесь чин Свiй Господь на Сiонськiй 12

горi та в Єрусалимi, то скаже: Навiщу я плоди гордовитости серця царя асирiйського та пишноту
чванливих очей його! Бо вiн каже: Вчинив я це мiццю своєї руки й своїм розумом, я бо розумний, 13

i вiдмiняю границi народiв, а їхнiй маєток грабую, й як сильний, скидаю пануючих! I досягла, мов 14

кубло те, багатства народiв рука моя, й як збирають покиненi яйця, я всю землю зiбрав, i нiхто не
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порушив крилом, i дзюбка не вiдкрив, i не зацвiрiнькав... Чи буде сокира пишатися понад свого15

рубача? Чи понад свого пилувальника буде гордитися пилка? Нiби жезло повищує тих, хто його пi-
дiймає, нiби пiдносить кий того, хто не є дерево! Зате Господь, Бог Саваот пошле сухорлявiсть на16

ситих його, i пiд його славою полум’я буде палати, немов би пожар! I Свiтло Iзраїля стане огнем,17

а Святий його полум’ям, i запалить воно, й пожере його терня й будяччя його в один день! I славу18

лiсу його й його саду вигубить Вiн вiд душi й аж до тiла, i буде, що знидiє вiн, мов той хворий, i буде19

останок дерев його лiсу такий нечисленний, що й хлопець їх спише! I станеться в день той, оста-20

нок Iзраїля i врятованi дому Якова не будуть вже бiльш опиратись на того, хто б’є їх, й обiпруться
у правдi на Господа, Святого Iзраїлевого. Рештки навернуться, рештки Якова, до Сильного Бога.21

Бо коли б був народ твiй, Iзраїль, як морський пiсок, тiльки рештки iз нього навернуться! Загибiль22

призначена є, щоб виповнилась справедливiсть, бо виконає Господь, Бог Саваот постановлену23

згубу посеред всiєї землi. Тому так промовляє Господь, Бог Саваот: Мiй народе, мешканче Сiону,24

не бiйсь асирiйця! Вiн палицею тебе вдарить, i кия свого пiдiйме на тебе, як колись на дорозi єги-
петськiй. Бо мало ще, трохи побуде, та й скiнчиться лють, i звернеться гнiв Мiй на знищення їх! I25, 26

збудить на нього бича Господь Саваот, як уразив був Вiн Мадiяма при скелi Орев, i кий Його буде
на морi, i його Вiн простягне, як колись на Єгипет! I станеться в день той, з твого рамена тягар27

його здiйметься, а з-над шиї твоєї ярмо його, i через ситiсть ярмо буде знищене! Вiн прийде нав-28

проти Айяту, перейде в Мiгрон, свої речi складе до Мiхмашу. Перейдуть провалля, Гева ночлiг нам,29

затремтiла Рама, утекла Саулова Гiв’а. Заголоси ти, о дочко Галлiму, послухай, Лаїше, о бiдний30

Анатоте! Мадмена розбiглась, мешканцi Гевiму втiкають... Ще сьогоднi зостанеться вiн у Новi;31, 32

своєю рукою грозить горi дочки Сiону, пагiрку Єрусалиму. Ось Господь, Бог Саваот вiдтинає га-33

лузки застрашальною силою, i найвищi поставою будуть постинанi, а високi будуть пониженi. I34

буде обтята навколо залiзом гущавина лiсу, i Лiван упаде вiд Могутнього!
I вийде Пагiнчик iз пня Єссеєвого, i Галузка дасть плiд iз корiння його. I спочине на Нiм Дух Го-11, 2

споднiй, дух мудрости й розуму, дух поради й лицарства, дух пiзнання та страху Господнього. Його3

уподобання в страху Господньому, i Вiн не на погляд очей своїх буде судити, i не на послух ушей
Своїх буде рiшати, але буде судити убогих за правдою, i правосуддя чинитиме слушно сумирним4

землi. I вдарить Вiн землю жезлом Своїх уст, а вiддихом губ Своїх смерть заподiє безбожному. I5

станеться поясом клубiв Його справедливiсть, вiрнiсть же поясом стегон Його! I замешкає вовк6

iз вiвцею, i буде лежати пантера з козлям, i будуть разом телятко й левчук, та теля вiдгодоване, а
дитина мала їх водитиме! А корова й ведмiдь будуть пастися разом, разом будуть лежати їхнi дiти,7

i лев буде їсти солому, немов та худоба! I буде бавитися немовлятко над дiркою гада, i вiдняте вiд8

перс дитинча простягне свою руку над нору гадюки, не вчинять лихого та шкоди не зроблять на9

всiй святiй Моїй горi, бо земля буде повна пiзнання Господнього так, як море вода покриває! I10

станеться в день той: до Кореня Єссеєвого, що стане прапором народам, погани звертатися будуть
до Нього, i буде славою мiсце спочинку Його! I станеться в день той, i знову подруге простягне11

Господь Свою руку, щоб набути останок народу Свого, що полишиться з Ашшуру й з Єгипту, i з
Патросу та з Етiопiї, i з Еламу й з Шiн’ару, i з Хамату, та з морських островiв. I поганам пiдiйме12

Вiн прапора, i згромадить вигнанцiв Iзраїля, i розпорошення Юди збере з чотирьох країв свiту! I13

спиниться заздрiсть Єфрема, i витятi будуть супротивники Юди, не буде вже заздрити Юдi Єфрем,
а Юда не буде гнобити Єфрема. I вони полетять на плече филистимлян до моря, пограбують гур-14

том синiв сходу, на Едома й Моава вони накладуть свою руку, i дiти Аммона їх слухати будуть. I15

вчинить закляттям Господь затоку моря Єгипетського, i руку Свою простягне на рiку в сильнiм вi-
трi Своїм, i на сiм потокiв роздiлить її, й буде можна її у взуттi переходити. I буде широка дорога16

для решти народу Його, що з Ашшуру зостанеться, як була для Iзраїля в день, коли вiн виходив iз
краю єгипетського.

I ти скажеш дня того: Хвалю Тебе, Господи, бо Ти гнiвавсь на мене, та гнiв Твiй вщухає, й мене12
Ти порадуєш, оце, Бог спасiння моє! Безпечний я, i не боюсь, бо Господь, Господь сила моя та2

мiй спiв, i спасiнням для мене Вiн став! I ви в радостi будете черпати воду з спасенних джерел! I3, 4

скажете ви того дня: Дякуйте Господу, кличте Iмення Його, сповiстiть мiж народiв про вчинки Його,
пригадайте, що Ймення Його превеличне! Спiвайте для Господа, Вiн бо величне вчинив, i хай це5

буде знане по цiлiй землi! Радiй та спiвай, ти мешканко Сiону, бо серед тебе Великий, Святий6
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Iзраїлiв!
Пророцтво про Вавилон, що бачив Iсая, син Амосiв. Пiдiймiте прапора на лисую гору, кличте 13, 2

їх голоснiш, помахайте рукою, щоб iшли у ворота! Я звелiв був Своїм посвяченим, теж покликав 3

лицарство Своє на Мiй гнiв, що зухвало радiють. Чути гамiр у горах, як народу численного, чути 4

гомiн згромаджених тут царств народiв: це переглядає Господь Саваот бойове Своє вiйсько! При- 5

ходять з далекого краю, iз кiнцiв небес, Господь i знаряддя гнiву Його, щоб усю землю понищити!
Голосiть, бо близький день Господнiй, вiн вiд Всемогутнього прийде, немов зруйнування... Тому то 6, 7

ослабнуть всi руки, i кожне серце людини зневiриться. I вони налякаються, болi та муки їх схо- 8

плять, немов породiлля та, будуть тремтiти... Остовпiють один перед одним, полум’янi обличчя то
їхнi обличчя... Оце день Господнiй приходить, суворий, i лютiсть, i полум’я гнiву, щоб землю зро- 9

бити спустошенням, а грiшних її повигублювати з неї! Бо зорi небеснi та їхнi сузiр’я не дадуть свого 10

свiтла, сонце затьмиться при сходi своєму, а мiсяць не буде вже сяяти свiтлом своїм... I Я покараю 11

всесвiт за зло, а безбожних за їхню провину, бундючнiсть злочинця спиню, а гордiсть насильникiв
знижу! Я зроблю людину дорожчою вiд щирого золота, i смертну людину вiд офiрського золота. 12

Тому небеса захитаю, i рухнеться земля з свого мiсця вiд лютости Господа Саваота, у День, як па- 13

латиме гнiв Його... I буде народ, як та сарна сполошена чи як отара, якої зiбрати немає кому... 14

До народу свого кожен звернеться, i кожен до краю свого втiкатиме. Кожен знайдений буде за- 15

коленим, i кожен узятий впаде вiд меча... А їхнi дiти на їхнiх очах порозбиванi будуть, їхнi доми 16

пограбованi будуть, а їхнiх жiнок побезчестять! Оце Я збуджу на них мiдян, що срiбла не лiчать, а 17

золото не чують бажання до нього, i будуть вбивати юнакiв їхнi луки, i над плодом утроби вони ми- 18

лосердя не матимуть, їхнє око над дiтьми не матиме милости... I стане тодi Вавилон, краса царств, 19

пишнота халдейської гордости, таким, як Бог зруйнував був Содом та Гоморру! Не буде назавжди 20

заселений вiн, нiзамешкалий з роду в рiд, i араб там не стане наметом, i там пастухи не спочинуть
з своєю отарою... Але будуть барложити там звiрi пустинi, i будуть доми їхнi совами повнi, i там 21

пробуватимуть струсi, i волохатi демони там танцюватимуть... I завиють шакали в порожнiх хоро- 22

мах його, а гiєни в веселих палацах! I близьке вже наступлення часу його, i не забаряться цi його
днi!

Бо Господь змилосердиться над Яковом, i вибере знову Iзраїля, i на їхнiй землi їх поселить. I 14
чужинець долучений буде до них, i приєднанi будуть до дому Якового. I народи їх вiзьмуть, i їх 2

попровадять до їхнього мiсця, а Iзраїлiв дiм на Господнiй землi за рабiв та за невiльниць їх прийме
собi на спадщину. I вiзьмуть вони до неволi тих, хто їх поневолив, i вони над своїми гнобителями
запанують! I буде в той день, як Господь дасть тобi вiдпочинок iз терпiння твого та з неспокою 3

твого, та з працi тяжкої, яку ти був мусiв робити, то ти заспiваєш оцю пiсню глумливу про царя 4

Вавилону та й скажеш: Як гнобитель минувся, минулося гноблення! Господь зламав кия безбо- 5

жних i жезла пануючих, що народи постiйним ударом у лютостi бив, що в гнiвi гнобив був людей 6

переслiдуванням безупинним. Спочила була, заспокоїлася вся земля, i виспiвує голосно. Кипа- 7, 8

риси та кедри ливанськi тобою втiшаються й кажуть: Вiдколи ти лiг, не приходить на нас дроворуб!
Заворушивсь тобою iздолу шеол назустрiч твоєму приходу; померлих тобi побудив, усiх проводи- 9

рiв на землi, i пiдняв з їхнiх тронiв всiх людських царiв. Вони всi зачнуть говорити та й скажуть 10

тобi: I ти ослабiв, як i ми, став подiбний до нас! Зiпхнута в шеол твоя гордiсть та гра твоїх арф; ви- 11

стелено пiд тобою червою, i червяк накриває тебе... Як спав ти з небес, о сину зiрницi досвiтньої, 12

ясная зоре, ти розбився об землю, погромнику людiв! Ти ж сказав був у серцi своєму: Зiйду я на 13

небо, повище зiр Божих поставлю престола свого, i сяду я на горi збору богiв, на кiнцях пiвнiчних,
пiдiймуся понад гори хмар, уподiбнюсь Всевишньому! Та скинений ти до шеолу, до найглибшого 14, 15

гробу! Тi, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернути увагу на тебе: Чи 16

то той чоловiк, що змушував землю тремтiти, що зневолював царства труситись, що вiн обертав 17

у пустиню вселенну, а мiста її бурив, що в’язнiв своїх не пускав вiн додому? Усi царi людiв, вони 18

всi у славi лягли, кожен у своїй усипальнi, ти ж вiд гробу свого вiдкинений геть, мов галузка брид- 19

ка, оточений вбитими та мечем перешитими, що до гробу мiж камiнь спускаються, як потоптаний
труп... Ти не будеш поєднаний з ними у гробi, бо землю свою зруйнував, свiй народ повбивав... 20

Насiння злочинцiв повiк не згадається! Його дiтям зготуйте рiзню за вину їхнiх батькiв, щоб вони 21

не повстали, i землi не вспадкували, i не наповнили свiту мiстами. I на них Я повстану, говорить 22
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Господь Саваот, i витну iм’я Вавилону й останок його, i нащадка й онука, говорить Господь! I вчи-23

ню Я його їжаковi оселею та водним багном, i мiтлою вигублення позамiтаю його, говорить Господь
Саваот! Присягав був Господь Саваот та казав: Поправдi, як мислив собi Я, так станеться, й як24

Я був врадив те сповниться, щоб стовкти асирiйця в країнi Моїй, i на горах Моїх розтопчу Я його!25

I ярмо його здiйметься з них, i тягар його скинеться з їхнiх рамен! Це та рада, яка про всю землю26

ураджена, i це та рука, що простягнена на всi народи. Бо врадив Господь Саваот, i хто Його раду27

вiдмiнить? А рука Його витягнена, й хто вiдверне її? У роцi смерти царя Ахаза було таке проро-28

цтво: Не тiшся, уся филистимськая земле, що зламане жезло, яке тебе вдарило, бо з гадючого29

кореня виповзе люта змiя, i огнистий летючий дракон буде плодом її! I пастися будуть перворiднi30

бiдних, i вбогi безпечно лежатимуть, а твiй корень Я голодом виморю, i рештки твої вiн доб’є! Плач31

же, брамо, ти ж мiсто, кричи, розпливлася ти, вся филистимськая земле, бо приходить iз пiвночi
дим, i не буде нiкого, хто вiдстав би з його воякiв! I що вiдповiсться народнiм послам? Що Сiона32

Господь заложив, i сховаються в ньому убогi з народу Його!
Пророцтво про Моава. Справдi вночi Ар-Моав пограбований був та понищений, справдi вночi15

Кiр-Моав пограбований був та понищений. Вiн пiшов до святинi, а Дивон на верхiв’я, щоб пла-2

кати; на Нево й на Медеву голосить Моав. На всiх головах його лисина, обстрижена кожна його
борода, на всiх його вулицях пiдперезались веретою, на дахах його та на площах його всi голосять,3

з плачу розпливаються... I кричали Ешбон та Ел’але, аж до Ягацу був чутий їхнiй голос, тому то4

голосять вояки Моава, i душа його в ньому тремтить. Моє серце кричить про Моава, втiкачi його5

аж до Цоару, до Еглат-Шелiшiйї, бо з плачем ходять збiччям Лухiту, бо на Хоронаїмськiй дорозi
встає крик загибелi, бо води Нiмрiму спустошенням будуть, бо посохла трава, мурава позникала,6

немає нiчого зеленого... Тому то набутий останок i маєток вони вiднесуть за потiк степовий. Бо7, 8

країну Моава той крик оточив, по Еглаїм його голосiння, i по Беер-Елiм голосiння його. Бо на-9

повнилась кров’ю димонська вода, бо Я покладу на Димон додаткове: лева для втiкачiв iз Моава, i
на останок землi.

Овечки пошлiть власниковi землi, iз Сели на пустиню, на гору Сiонської дочки. I станеться,16, 2

мов те сполошене птаство, з кубла повигонене, будуть дочки Моавськi при бродах Арнону: Подай3

раду, зроби присуд, учини нiчну тiнь свою повного полудня, сховай вигнаних, бiженця не вида-
вай... Нехай мешкають в тебе вигнанцi Моаву, стань їм захистом перед грабiжником, бо не стало4

насильника, скiнчився грабунок, загинув топтач iз землi... I буде утверджений милiстю трон, i ся-5

де на ньому у правдi в наметi Давида суддя, що дбатиме за правосуддя та буде в справедливостi
вправний. Ми чули про гордiсть Моава, що гордий вiн дуже, про сваволю його й його гордiсть,6

про лютiсть його, про неслушнi його нiсенiтницi... Буде тому голосити Моав над Моавом, увесь7

голосити вiн буде! За паляницями з грон Кiр-Харесету плакати будуть насправдi побитi, бо посо-8

хли хешбонськi поля, i виноградник Сiвми; володарi народiв понищили грозна добiрнi, якi до Язеру
сягали й зникали в пустинi; галузки ж його розтягалися, i море вони перейшли. Тому то язерським9

плачем буду плакати за виноградину Сiвми. Сльозою своєю тебе орошу, о Хешбоне й Ел’але, бо
крик бою напав на твiй збiр та на жниво твоє. I буде забрана радiсть та втiха iз саду, а по вино-10

градниках пiснi не буде й не здiйметься окрик. Вина по чавилах не буде топтати чавильник, окрик
радости Я припинив! Тому то в жалобi звучать про Моав мої нутрощi, мов би та арфа, а нутро моє11

про Кiр-Херес. I буде, як виявиться, що змучивсь на взгiр’ї Моав, i ввiйде молитись у святиню12

свою, та вiн не осягне нiчого. Оце слово, яке говорив був вiддавна Господь про Моава. А тепер13, 14

Господь каже, говорячи: За три роки, однаковi з лiтами наймита, буде зневажена слава Моава з
усiм велелюддям його, а позосталiсть мала та дрiбна, невелика!

Пророцтво про Дамаск. Ось Дамаск вилучається з мiст, i стається, як купа руїн. Покиненi бу-17, 2

дуть мiста Ароеру, для черiд вони будуть, i тi будуть лежати, i не буде кому їх сполошити... Заникне3

твердиня з Єфрема, i царство з Дамаску, i решта Араму будуть, як слава синiв Iзраїля, говорить Го-
сподь Саваот! I станеться в день той, слава Якова знидiє, i вихудне товщ його тiла. I буде, немов4, 5

би жнець збирає збiжжя, а рамено його жне колосся; i буде, немов би збирають колосся в долинi
Рефаїм. I на ньому зостануться залишки з плодiв, як при оббиваннi оливки: двi-три ягiдки на вер-6

ховiттi, чотири-п’ять на галузках плiдної деревини, говорить Господь, Бог Iзраїлiв. Того дня зверне7

людина зiр до свого Творця, а очi її на Святого Iзраїлевого дивитися будуть. I не буде звертатись8
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людина до жертiвникiв, чину рук своїх, i не буде дивитись на те, що зробили були її пальцi, нi на
ашери, анi на стовпи на честь сонця. Того дня її сильнi мiста будуть, мов тi опустiлi мiсця лiсу та 9

верхiв’я гiр, що їх позоставлено перед синами Iзраїля, i руїною станеться те. Бо забула ти, дочко 10

Iзраїля, Бога спасiння свого, i не пам’ятала про Скелю сили своєї. Тому то садиш розсадника при-
ємного, i пересаджуєш туди чужу виноградину. Того дня, як садила, ти обгородила його, i про посiв 11

свiй подбала, щоб рано зацвiло. Але жниво минулося в день слабости невигойного болю!... Бiда, 12

рев численних народiв, гуркочуть, як гуркiт морiв, i галас племен, вони галасують, як гуркiт мiцної
води. Галасують племена, як гуркiт мiцної води, та Вiн їм погрозить, i кожен далеко втече, i буде 13

гнаний, немов та полова на горах за вiтром, i мов перед вихром перекотиполе... Як вечiр насуне 14

то й жах ось, поки ранок настане не буде його. Це талан наших грабiвникiв, i це доля дерилюдiв
наших!...

Горе тобi, дзвiнкокрилий ти краю, що з другого боку рiчок етiопських, що морем послiв по- 18, 2

силаєш на човнах папiрусових по поверхнi води! Iдiть, скороходнi посли, до народу високого й
блискучезбройного, до народу страшного вiддавна й аж досi, до люду пресильного, що топче усе,
що рiчки його землю поперетинали. Усi мешканцi всесвiту, що на землi пробуваєте, дивiться, коли 3

пiднесеться прапор на горах, слухайте, чи не затрублять у рiг. Бо Господь так промовив до мене: 4

Я буду спокiйний, i буду дивитися з мiсця Свого пробування, як тепло те при свiтлi ясному, як та
хмара роси в спеку жнив! Бо перед жнивами, як скiнчиться цвiт, недозрiле ж усе стане зрiлими 5

грознами, то Вiн зрiже серпами галуззя м’якi, а галузки, що стеляться, повiдкидає, повiдрубує Вiн.
Будуть вони позоставленi разом для хижого птаха гiрського й звiрини земної, i лiто над ним проведе 6

хижий птах, i вся земна звiрина над ним перезимує. Того часу принесений буде дарунок для Госпо- 7

да Саваота вiд народу високого й блискучезбройного, i вiд народу страшного вiддавна й аж досi,
вiд люду пресильного, що топче усе, що рiчки його землю поперетинали, до мiсця Ймення Господа
Саваота на Сiонськiй горi.

Пророцтво про Єгипет. Ось на хмарi легенькiй несеться Господь i прибуде в Єгипет, i затремтять 19
перед лицем Його боввани Єгипту, i серце Єгипту розтане посеред нього. I пiдбурю єгиптянина на 2

єгиптянина, i будуть точити вiйну кожен з братом своїм, i кожен iз ближнiм своїм, мiсто з мiстом,
а царство iз царством. I Єгипет на дусi поникне в своєму нутрi, а раду його Я поплутаю, i вони 3

будуть питати бовванiв своїх, i заклиначiв духiв та духiв померлих i своїх ворожбитiв. I вiддам Я 4

Єгипет у руку жорстокого пана, i цар лютий над ним запанує, говорить Господь, Господь Саваот! I 5

зникне iз Моря вода, i висохне Рiчка, та й стане суха. I засмердяться рiчки та нужденними стануть, 6

i повисихають притоки Єгипту, пов’яне комиш та очерет. Луги над рiкою, над берегом рiчки, i 7

все, що при рiчцi посiяне, повисихає, розвiється все, i не буде його. I заплачуть рибалки, i будуть 8

ридати всi тi, що гачка закидають до рiчки, а тi, що розтягують невiд на воду, стратять надiю. А тi, 9

що працюють при чесанiм льонi та тчуть полотно, засоромляться. I будуть основи Єгипту розбитi, 10

всi ж працюючi за плату на дусi впадуть. Дiйсно, вельможi Цоану безумнi, i нерозумною стала 11

рада мудрих фараонових радникiв. I як фараоновi скажете: Я син мудрецiв, я син давнiх царiв? Де 12

ж вони, де твої мудрецi? I хай розкажуть тобi й хай пiзнають, що порадив Господь Саваот на Єгипет.
Стали немудрi вельможi Цоану, вельможi Мемфiсу обманенi, учинили блудячим Єгипет головнiшi з 13

племен його. Господь влив у нього дух одуру, i вони вчинили блудячим Єгипет в усякому чинi його, 14

як блудить п’яниця в блювотi своїй... I Єгипет не матиме дiла, що вмiли б вчинити його голова 15

або хвiст, пальмова галузка чи очеретина. Того дня стане Єгипет, немов тi жiнки, i тремтiтиме, 16

i буде лякатись помаху руки Господа Саваота, що Вiн нею над ним помахає. I стане юдейська 17

земля для Єгипту за пострах: кожен, кому пригадають про неї, злякається перед задумом Господа
Саваота, якого повзяв Вiн на нього. Того дня буде п’ять мiст в єгипетськiм краї, що говоритимуть 18

ханаанською мовою й присягатимуть Господом Саваотом. Одне буде зватися Iр-Гахерес. Того 19

дня серед краю єгипетського буде жертiвник Господу, i стовп при границi його Господевi. I вiн 20

буде в єгипетськiм краї ознакою й свiдком для Господа Саваота, коли будуть взивати до Господа
перед гнобителями, то пошле їм спасителя та оборонця, який їх спасе. I стане знаний Господь для 21

Єгипту, i того дня познають єгиптяни Господа, i будуть служити жертвою й жертвою хлiбною, i
присягнуть обiтницю Господевi, i виповнять. I вразить єгиптян Господь, буде бити їх та лiкувати, 22

i до Господа звернуться, i Вiн дасться їм ублагати Себе, i їх вилiкує. Того дня буде бита дорога з 23

Єгипту в Асирiю, i прийдуть асирiйцi до єгиптян, а єгиптяни до асирiйцiв, i будуть служити єгиптяни
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з асирiйцями Господевi. Того дня буде Iзраїль третiм краєм побiч Єгипту й Асирiї, благословенням24

серед землi, бо Господь Саваот його поблагословив та й сказав: Благословенний народ мiй Єгипет,25

i Ашшур, чин Моїх рук, та Iзраїль, спадщина Моя!
Того року, коли Тартан прийшов до Ашдоду, як його послав був Саргон, цар асирiйський, i вiн20

воював був з Ашдодом i здобув його, того часу казав був Господь через Iсаю, Амосового сина,2

говорячи: Iди, i розв’яжеш верету з-над стегон своїх, i здiймеш взуття зо своєї ноги! I вiн зробив
так, ходив нагий та босий. I Господь говорив: Як ходив Мiй раб Iсая нагий та босий три роки,3

це ознака та чудо про Єгипет та про Етiопiю, так поведе цар асирiйський полонених Єгипту й4

вигнанцiв Етiопiї, юнакiв та старих, нагих та босих, навiть з озадком вiдкритим. Сором Єгипту! I5

будуть збентеженi та засоромленi за Етiопiю, куди звернений зiр їхнiй, та за Єгипет, їхню пишноту.
I скаже того дня мешканець того побережжя: Оце таке мiсце, куди звернений зiр наш, куди ми6

втiкали за помiччю, щоб урятуватися перед асирiйським царем. I як ми втечемо?
Пророцтво про пустиню надморську. Як носяться бурi на пiвднi, так ворог iде iз пустинi, iз краю21

страшного. Видiння грiзне менi явлене: Грабує грабiжник, пустошник пустошить. Прийди, о Ела-2

ме, Мадай обложи, усяким зiдханням зробив Я кiнець. Тому то наповнилися мої стегна тремтi-3

нням, i болi схопили мене, немов породiльнi тi болi. Я скривився вiд того, що чув, я вiд баченого
перестрашивсь. Забилося серце моє, тремтiння напало мене несподiвано; вечiр розкошi моєї змi-4

нився менi на страхiття. Поставлений стiл, килимами накрито, їсться та п’ється. Уставайте, пра-5

вителi, щити намастiть! Бо до мене сказав Господь так: Iди, вартового постав, що побачить, нехай6

донесе. I коли вiн похода побачив, по парi їздцiв, поїзд ослiв, поїзд верблюдiв, i прислухується вiн7

з увагою, iз увагою пильною. I вiн крикнув, як лев: Я завжди стою вдень на вартi, о Господи, i стою8

на сторожi своїй усi ночi! Аж ось iще похiд мужiв, по двоє їздцiв. I вiн вiдповiв та сказав: Упав,9

упав Вавилон, а всi статуї богiв його порозбиванi об землю! О мiй помолочений ти, сину току мого!10

Я звiстив вам, що чув був вiд Господа Саваота, Бога Iзраїлевого. Пророцтво про Думу. До мене11

кричить iз Сеїру: Стороже, яка пора ночi? Стороже, яка пора ночi? А сторож сказав: Настав ра-12

нок, а все ж iще нiч. Якщо ви питатимете, то питайте та знову прийдiть! Пророцтво про Арабiю. У13

лiсi в степу ночувати, ви будете каравани деданiв. Мешканцi Теманського краю, винесiть воду на-14

зустрiч для спрагненого, втiкача зустрiчайте iз хлiбом! Бо втекли вони перед мечами, перед голим15

мечем, i перед натягненим луком, i перед тяготою вiйни. Бо до мене Господь сказав так: Ще за рiк,16

як рiк наймита, i вся слава Кедару покiнчиться. А понадто полишиться невелике число лучникiв з17

лицарiв кедарських синiв, бо Господь, Бог Iзраїлiв, це говорив.
Пророцтво про долину Видiння. Що це сталось тобi, що ти висипав увесь на дахи? Мiсто спов-22, 2

нене галасом, мiсто гучне, мiсто веселе! Побитi твої не побитi мечем, i не повмирали в вiйнi. Усi3

разом утекли твої проводирi, без вистрiлу луку пов’язанi усi, хто з тобою знайшовся, пов’язанi ра-
зом, хоч вони повтiкали далеко. Тому я сказав: Вiдвернiться вiд мене, я гiрко заплачу! Не силуй-4

теся потiшати мене, що народу мого дочка поруйнована, бо це день збентеження, i стоптання, i5

заколоту, день Господа, Бога Саваота, у долинi Видiння, день розвалення муру та зойку на горах!
А Елам узяв сагайдака, у походi мужiв з верхiвцями, Кiр же витяг щита. I сталось, найкращi до-6, 7

лини твої понаповнювались колесницями, а при брамi їздцi понаставленi. I вiдкрив вiн заслону iз8

Юди, i ти поглянув того дня на зброю дому лiсу. I побачили в Мiстi Давидовiм щiлини, що багато9

їх стало, i зiбрали води з ставу долiшнього; i порахували доми в Єрусалимi, i порозбивали доми10

тi на змiцнення муру; i зробили ви мiж двома мурами збiр для старого ставка, але ви не дивились11

на Того, Хто це зробив, Хто це вiддавна створив, ви не бачили. I Господь, Бог Саваот того дня12

був покликав на плач, i на голосiння, i на обстригання волосся, i щоб оперезатись веретою. Та ось13

радiсть i втiха: забивають худобу велику та рiжуть худобу дрiбну, їдять м’ясо й вино попивають,
викрикуючи: Будем їсти та пити, бо взавтра помрем! I вiдкрив Господь Саваот в мої ушi: Напев-14

но не проститься вам беззаконство оце, аж поки ви не помрете, промовив Господь, Бог Саваот.
Так промовив Господь, Бог Саваот: Iди, увiйди до того управителя, до Шевни, що над домом, та й15

скажеш: Що ти тут маєш, i хто тут у тебе, що гроба для себе тут видовбав? Ти вирубав на висотi16

свого гроба, ти видовбав в скелi оселю собi, та Господь тебе з силою викине, лицарю, i хапаючи,17

схопить тебе, звиваючи, звине тебе на клубок, i кине, як кулю, у землю простору, i там ти помреш,18

i пiдуть туди й вози славнi твої, о ганьбо ти дому свого господаря! I попхну тебе з стану твого, i19

скину тебе з того мiсця, на якому стоїш. I станеться в день той, i покличу Свого раба Елiякима,20
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сина Хiлкiйїного, i на нього хiтона твого одягну, i пiдпережу Я його твоїм поясом, панування твоє 21

дам у руку його, i стане вiн батьком для мешканця Єрусалиму та для Юдиного дому! I дам ключа 22

дому Давидового на рамено його, i коли вiн вiдчинить, не буде кому замикати, коли ж вiн замкне,
то не буде кому вiдчиняти. I його Я заб’ю, мов кiлка, в певне мiсце, i стане вiн домовi батька свого 23

троном слави. I повiсять на ньому всю славу отцiвського дому його, нащадки та дикi вiдростки, 24

увесь посуд малий вiд мисок й аж до всякого посуду глиняного! Того дня, говорить Господь Сава- 25

от, похитнеться кiлок, що був в певне мiсце забитий, i буде вiдрубаний та й упаде, i знищений буде
тягар, що на ньому, бо так каже Господь!...

Пророцтво про Тир. Голосiть, кораблi Таршiшу, бо Тир поруйнований: без домiв i без входу з 23
кiттейського краю... Так було їм вiдкрито. Замовчiте, мешканцi надмор’я! Сидонськi купцi, якi мо- 2

рем пливуть, тебе переповнили. I насiння Шiхору у водах великих, жниво Рiки то набуток його, i 3

народам вiн став за торговицю. Соромся, Сидоне, сказало бо море, морська твердиня, говорячи: я 4

не терпiла з породу та не породила, i не виховала юнакiв, i дiвчат я не викохала. Коли до Єгипту ця 5

звiстка прибуде, вони затремтять, як на звiстку про Тир. Перейдiть до Таршiшу, ридайте, мешканцi 6

надмор’я! Чи це ваше мiсто веселе, що початок його з давен-давна? Його ноги несуть його в дале- 7

чину оселитися. Хто це постановив був про Тир, що корони давав, що князями бували купцi його, 8

а його торговцi на землi були в шанi? Господь Саваот це призначив, щоб збезчестити пиху всякiй 9

славi, щоб усiх славних землi злегковажити. Перейди ти свiй край, мов Рiка, дочко Таршiшу, вже 10

нема перепони Свою руку простяг Вiн на море, i царства затряс! Господь про Ханаан наказав, 11

щоб твердиню його зруйнувати, i сказав: Не будеш ти бiльше радiти, збезчещена дiвчино, дочко 12

Сидону! Уставай, перейди до Кiттiму, але й там ти спочинку не матимеш. Це земля ханаанська: 13

на нiщо обернувсь цей народ, Ашшур для пустинних звiрiв влаштував був її. Вони збудували тут
башти вартовi, i палаци її повалили, у руїну її обернули. Голосiть, кораблi Таршiшу, бо спустошена 14

ваша твердиня! I станеться в день той, Тир буде забутий на сiмдесят лiт, як днi панування одно- 15

го царя. По семидесяти лiтах станеться Тировi, як у тiй пiснi блудницi: Вiзьми гусла, i пройдися 16

по мiстi, забута блуднице! Приємно заграй, багато пiсень заспiвай, щоб тебе пригадали! I буде, 17

як сiмдесят лiт покiнчиться, згадає про Тира Господь, i знову вiн братиме плату за блудодiйство, i
чинитиме блуд з усiма царствами свiту на поверхнi землi. I стане набуток його та прибуток його 18

iз торгiвлi Господевi присвяченим. Не буде збиратися вiн i не буде ховатись, бо набуток його буде
тим, хто сидiтиме перед обличчям Господнiм, щоб їсти досита та мати розкiшну одежу.

Ось Господь нищить землю й пустошить її, й обертає поверхню її, а мешканцiв її розпорошує. 24
I стане священик як i народ, а пан немов раб, панi, як невiльниця її, продавець немов той поку- 2

пець, боргувальник немов винуватець, вiритель як довжник. Земля буде дощенту зруйнована та 3

пограбована вся, бо це слово Господь проказав, засумує, зiв’яне земля, ослабiє й зiв’яне вселен- 4

на, ослабiють вельможi народу землi... Й осквернилась земля пiд своїми мешканцями, бо пере- 5

ступили закони, постанову порушили, зламали вони заповiта вiдвiчного... Тому землю прокляття 6

поїло, й одержали кару мешканцi її, тому то згорiли мешканцi землi, i небагато людей позостало-
ся... Сумує вино молоде, виноградина в’яне, усi радiсносердi зiдхають, спинилися радощi бубнiв, 7, 8

галас веселунiв перестав, затихла потiха вiд гусел! При пiснi вина вже не п’ють, став гiрким п’ян- 9

кий напiй для тих, хто його попиває... Зруйноване мiсто спустошене, всi доми позамиканi, щоб не 10

ввiйти... На вулицях крик за вином, усяка радiсть померкла, веселiсть землi на вигнання пiшла, 11

позосталося в мiстi спустошення, i розбита на звалище брама... Бо так буде посеред землi, по- 12, 13

серед народiв, як при оббиваннi оливки, немов при визбируваннi, коли збiр винограду скiнчився.
Свiй голос пiдiймуть i будуть радiти, через величнiсть Господню викрикувати голосно будуть вiд 14

моря. Тому Господа славте на сходi, на морських островах Iм’я Господа, Бога Iзраїлевого! Ми 15, 16

чуємо спiви вiд краю землi: Слава Праведному! Але я сказав: Гину, гину, ой горе менi: Грабiжники
граблять, i грабуючи, граблять грабiжно! Страх i яма та пастка на тебе, мешканче землi! I ста- 17, 18

неться, той, хто втiкатиме вiд крику жаху, до ями впаде, хто ж iз ями виходить, буде схоплений в
пастку, бо вiдкритi розтвори згори, а пiдстави землi затремтiли... Земля поруйнована зовсiм, земля 19

поторощена, вся земля захиталась... Захиталась земля, немов п’яний, i рухається, мов нiчлiжний 20

курiнь, i вчинився над нею тяжким її грiх, i впала вона, й бiльш не встане! I станеться в день той, 21

Господь навiстить вiйсько висоти на висотi, i земних царiв на землi, i будуть зiбранi разом, мов 22

в’язнi до ями, й у в’язницю вони будуть замкненi, а по днях багатьох будуть навiщенi! Мiсяць тодi 23
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засоромиться та застидається сонце, бо Господь Саваот зацарював на Сiонськiй горi та в Єруса-
лимi, а перед старiшими слава Його!

Господи, Ти мiй Бог! Я буду Тебе величати, хвалитиму Ймення Твоє, бо Ти чудо вчинив, виконав25
давнi приречення, певную правду! Бо Ти купою каменя мiсто вчинив, укрiплене мiсто руїною, чу-2

жинецький палац перестав бути мiстом, навiки не буде воно вiдбудоване! Тому буде хвалити Тебе3

народ сильний, мiсто людiв насильникiв буде боятись Тебе, бо твердинею став Ти нужденному,4

твердинею став для убогого в час його утиску, охороною вiд хуртовини, тiнню вiд спеки, i дух тих
насильникiв був немов хуртовина на стiну! Як спекоту в пустинi, Ти крики чужинцiв приборкав; як5

тiнню вiд хмари спекоту, спiв насильникiв так Вiн приглушить. I вчинить Господь Саваот на горi6

цiй гостину з страв ситих, гостину iз вин молодих, iз шпiкового товщу, iз очищених вин молодих.
I Вiн на горi цiй понищить заслону, заслону над усiма народами, та покриття, що розтягнене над7

усiма людами. Смерть знищена буде назавжди, i витре сльозу Господь Бог iз обличчя усякого, i8

ганьбу народу Свого вiн усуне з усiєї землi, бо Господь це сказав. I скажуть в той день: Це наш9

Бог, що на Нього ми мали надiю i Вiн спас нас! Це Господь, що на Нього ми мали надiю, тiшмося
ж ми та радiймо спасiнням Його! Бо Господня рука на горi цiй спочине, Моав же на мiсцi своєму10

потоптаний буде, як солома витоптується у гноївцi, i простягне вiн руки свої серед неї, немов той11

пливак простягає, щоб пливати, i принизить пиху його Вiн разом з пiдступами його рук. А високу12

твердиню цих мурiв твоїх Вiн розвалить, понизить, на землю їх кине, у порох!
Того дня заспiвають у Юдинiм краї пiсню таку: У нас сильне мiсто! Вiн чинить спасiння за мури26

й примурки. Вiдчиняйте ворота, i хай ввiйде люд праведний, хто вiрнiсть хоронить! Думку, опер-2, 3

ту на Тебе, збережеш Ти у повнiм спокої, бо на Тебе надiю вона покладає. Надiйтеся завжди на4

Господа, бо в Господi, в Господi вiчна твердиня! Бо знизив Вiн тих, хто замешкує на висотi, непри-5

ступне те мiсто понизив його, Вiн понизив його до землi, повалив аж у порох його! Його топче нога,6

ноги вбогого, стопи нужденних... Проста дорога для праведного, путь праведного Ти вирiвнюєш.7

I на дорозi судiв Твоїх, Господи, маємо надiю на Тебе: За Ймення Твоє та за пам’ять Твою пожада-8

ння моєї душi, за Тобою душа моя тужить вночi, також дух мiй в менi спозаранку шукає Тебе, бо9

коли на землi Твої суди, то мешканцi свiту навчаються правди! Хоч буде безбожний помилуваний,10

то проте справедливости вiн не навчиться: у краю правоти вiн чинитиме лихо, а величности Госпо-
да вiн не побачить! Господи, пiднялася рука Твоя високо, та не бачать вони! Нехай же побачать11

горливiсть Твою до народу, i нехай посоромляться, хай огонь пожере ворогiв твоїх! Ти, Господи,12

вчиниш нам мир, бо й усi чини нашi нам Ти доконав! Господи, Боже наш, панували над нами пани13

окрiм Тебе, та тiльки Тобою ми згадуємо Ймення Твоє. Померлi вони не оживуть, мертвi не вста-14

нуть вони, тому Ти навiдав та вигубив їх, i затер всяку згадку про них. Розмножив Ти, Господи,15

люд, розмножив Ти люд, i прославив Себе, всi границi землi Ти далеко посунув. Господи, в горi16

шукали Тебе, шепiт прохання лили, коли Ти їх картав. Як жiнка вагiтна до породу зближується,17

в своїх болях тремтить та кричить, так ми стали, о Господи, перед обличчям Твоїм: ми були вагi-18

тними та корчилися з болю, немов би родили ми вiтер, ми спасiння землi не вчинили, i мешканцi
всесвiту не народились... Померлi твої оживуть, воскресне й моє мертве тiло. тому пробудiться19

й спiвайте, ви мешканцi пороху, бо роса Твоя це роса зцiлень, i земля викине мертвих! Iди, мiй20

народе, ввiйди до покоїв своїх, i свої дверi замкни за собою, сховайся на хвилю малу, поки лютiсть
перейде! Бо Господь ось виходить iз мiсця Свого, навiдати провини мешканцiв землi, кожного з21

них, i вiдкриє земля свою кров, i вже не закриє забитих своїх!
У той день навiдає Господь Своїм твердим, i дужим та сильним мечем левiятана, змiя прудкого,27

i левiятана, змiя звивкого, i дракона, що в морi, заб’є. У той день заспiвайте про нього, про ви-2

ноградник принадний: Я Господь, його Сторож, щохвилi його Я напоюю; щоб хто не навiдав його,3

стережу його вдень та вночi, Я гнiву не маю. Хто Менi дасть тернину й будяччя, на бiй Я пiду про-4

ти них, i спалю їх усiх!... Хiба буде держатися мiцно Мого вiн захисту, щоб мир учинити зо Мною,5

зо Мною щоб мир учинити! Якiв у майбутньому пустить корiння, розцвiтеться Iзраїль i пуп’янки6

пустить, i поверхню вселенної плодом наповнять. Чи Вiн уразив його, як уразив того, хто бив був7

його? Чи вiн був забитий, як забитi були його вбивники? Ти вигнав його, вiдiслав його й судишся8

з ним, вигнав його Своїм подувом сильним у день схiднього вiтру. Тому вина Якова буде окупле-9

на цим, а це плiд увесь: усунення з нього грiха, коли вiн учинить камiння все жертiвника побитим,
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немов грудки крейди, i не стоятимуть бiльше Астарти, i стовпи на честь сонця. Бо мiсто укрiплене 10

буде самотнє, мешкання покинене та позоставлене, мов би пустиня, там пастися буде теля, i там
буде лежати воно, та понищить галузки його. Коли висохнуть вiття його, то поламане буде, жiнки 11

прийдуть i спалять його... А що це нерозумний народ, тому милосердя до нього Творець його мати
не буде, i не буде ласкавий до нього Створитель його... I станеться в день той, плоди помолотить 12

Господь вiд бiгу рiки до потоку єгипетського, а ви по одному позбиранi будете, синове Iзраїля! I 13

станеться в день той, i буде засурмлено в велику сурму, i прийдуть, хто гинув у краї асирiйському, i
вигнанцi до краю єгипетського, i будуть вони на святiй горi в Єрусалимi вклонятися Господевi.

Горе тобi, Самарiї, коронi пишноти Єфремлян п’яних, квiтцi зiв’ялiй краси його гордости, що 28
лежить на верхiв’ї долини врожайної, вiд вина поп’янiлих! Ось потужний та сильний у Господа, 2

мов злива iз градом, мов буря руїнна, мов повiдь сильна, заливна, його кине на землю iз силою!
Ногами потоптана буде корона пишноти Єфремлян п’яних, i станеться квiтка зiв’яла краси його 3, 4

гордости, що на верхiв’ї долини врожайної, немов передчасно дозрiла та смоква, що її як побачить
людина, ковтає її, як вона ще в долонi його! Стане Господь Саваот того дня за прекрасну корону, i 5

за пишний вiнок для останку народу Його, i духом права тому, хто сидить у судi, i хоробрiстю тим, 6

хто до брами повертає бiй! I ось цi вiд вина позбивались з дороги, i вiд п’янкого напою хитаються: 7

священик i пророк позбивались з дороги напоєм п’янким, вiд вина збаламутились, вiд напою п’ян-
кого хитаються, блудять вони у видiннях, у постановах своїх спотикаються... Бо всi столи повнi 8

блювотою калу, аж мiсця нема!... Кого буде навчати пiзнання, i кому виясняти об’явлення буде? 9

Вiдставлених вiд молока чи вiд перс повiдлучуваних? Бо на заповiдь заповiдь, заповiдь на запо- 10

вiдь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там. Тому незрозумiлими устами й 11

iншою мовою буде казати народовi цьому Отой, Хто до них говорив: Це спочинок! Дайте змучено- 12

му вiдпочити, i це вiдпочинок, та вони не хотiли послухати. I станеться їм слово Господа: заповiдь 13

на заповiдь, заповiдь на заповiдь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там,
щоб пiшли та попадали навзнак, i щоб були зламанi й впали до пастки й зловилися!... Тому то по- 14

слухайте слова Господнього, ганьбителi, що пануєте над тим народом, що в Єрусалимi! Бо кажете 15

ви: Заповiта ми склали зо смертю i з шеолом зробили умову. Як перейде той бич, мов вода заливна,
то не прийде до нас, бо брехню ми зробили притулком своїм, i в брехнi ми сховались! Тому Го- 16

сподь Бог сказав так: Оце поклав каменя Я на Сiонi, каменя випробуваного, нарiжного, дорогого,
мiцно закладеного. Хто вiрує в нього, не буде той засоромлений! I право за мiрило Я покладу, а 17

справедливiсть вагою; i притулок брехнi град понищить, а сховище води заллють! I заповiт ваш 18

iз смертю поламаний буде, а ваша умова з шеолом не втримається: як перейде нищiвна кара, то
вас вона стопче! Коли тiльки перейде вона, вона вас забере, бо щоранку вона переходити буде, 19

удень та вночi, i станеться, тiльки з тремтiнням ви будете слухати звiстку про це... Бо буде постеля 20

коротка, щоб на нiй розтягнутись, а покривало вузьке, щоб накритися ним... Бо повстане Господь, 21

немов на горi Перацiм; затремтить Вiн у гнiвi, немов у долинi в Гiв’онi, щоб Свiй чин учинити, пре-
дивний Свiй чин, щоб зробити роботу Свою, незвичайну роботу Свою! Тож не насмiхайтесь тепер, 22

щоб не стали мiцнiшими вашi кайдани, бо призначене знищення чув я вiд Господа, Бога Саваота,
про всю землю... Вiзьмiть це до ушей i почуйте мiй голос, послухайте пильно й почуйте мiй голос! 23

Чи кожного дня оре ратай на посiв, ралить землю свою й боронує? Чи ж, як рiвною зробить по- 24, 25

верхню її, вiн не сiє чорнуху й не кидає кмин, не розсiває пшеницю та просо й ячмiнь на означенiм
мiсцi, а жито в межах її? I за правом напутив його, його Бог його вивчив цього: Бож не бороною 26, 27

чорнуха молотиться, i коло возове не ходить по кминi, а палицею б’ють чорнуху та києм той кмин.
Розтирається збiжжя? Нi, бо його не назавжди молотиться конче, i пiдганяють коло возове та конi 28

на нього, а не розтирають його. I це вийшло вiд Господа Саваота, чудова порада Його, i велика 29

премудрiсть Його!
Горе Арiїлу, Арiїлу, мiсту, що Давид у нiм таборував! Рiк до року додайте, хай свята закiнчать 29

свiй круг! I притисну Арiїла, i станеться лемент та плач, i вiн стане на мене, як огнище Боже. I 2, 3

отаборюся проти тебе навколо, i сторожею стисну тебе, i башти поставлю на тебе. I ти будеш по- 4

нижений, i будеш з землi говорити, i приглушено буде звучати твоє слово. I стане твiй голос з землi,
мов померлого дух, i шепотiтиме з пороху слово твоє. I буде юрба ворогiв твоїх, мов тонкий пил, 5

юрба ж насильникiв мов полова зниклива, i це станеться нагло, раптовно.. Господь Саваот тебе 6
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громом та трусом навiдає, i шумом великим, вихром та бурею, та огняним їдким полум’ям. I буде,7

як сон, як видiння нiчне та юрба всiх народiв, що на Арiїла воюють, i всi, хто воює на нього, i проти
твердинi його, i хто йому докучає. I буде, мов бачить голодний у снi, нiби їсть, а прокинеться вiн8

i порожня душа його, i мов спрагнений бачить у снi, нiби п’є, а прокинеться вiн i ось змучений, а
душа його спрагнена! Так буде натовповi всiх народiв, що пiдуть вiйною на гору Сiон. Одубiйте й9

дивуйтесь, залiпiть собi очi й ослiпнiть! Вони повпивалися, та не вином, захитались, та не вiд п’ян-
кого напою, бо вилив Господь на вас духа глибокого сну та закрив вашi очi,затьмарив пророкiв i10

ваших голiв та провидцiв! I буде вам кожне видiння, немов би слова запечатаної книжки, що дають11

її тому, хто вмiє читати, та кажуть: Читай но оце, та вiдказує той: Не можу, вона ж запечатана. I12

дають оту книжку тому, хто не вмiє читати, та кажуть: Читай но оце, та вiдказує той: Я не вмiю чи-
тати. I промовив Господь: За те, що народ цей устами своїми наближується, i губами своїми шанує13

Мене, але серце своє вiддалив вiн вiд Мене, а страх їхнiй до Мене заучена заповiдь людська, тому14

Я ось iзнову предивне вчиню з цим народом, вчиню чудо й диво, i загине мудрiсть премудрих його,
а розум розумних його заховається. Горе тим, що глибоко задум ховають вiд Господа, i чиняться15

в темрявi їхнi дiла, i що говорять вони: Хто нас бачить, i хто про нас знає? О, ваша фальшивосте!16

Чи ганчар уважається рiвним до глини? Чи зроблене скаже про майстра свого: Вiн мене не зробив,
а твiр про свого творця говоритиме: Вiн не розумiє цього? Хiба за короткого часу Лiван на садка17

не обернеться, а садок порахований буде за лiс? I в той день слова книжки почують глухi, а очi18

слiпих iз темноти та з темряви бачити будуть, i сумирнi побiльшать у Господi радiсть свою, а люди19

убогi в Святому Iзраїля тiшитись будуть! Бо скiнчився насильник, i минувся насмiшник, i пони-20

щенi всi тi, хто дбає про кривду, хто судить людину за слово одне, на того ж, хто судить у брамi,21

вони ставлять пастку, i праведного випихають обманою. Тому то Господь, що викупив Авраама,22

сказав домовi Якова так: Не буде тепер засоромлений Якiв, й обличчя його не поблiдне тепер, бо23

як вiн серед себе побачить дiтей своїх, чин Моїх рук, вони будуть святити Моє Ймення, i посвятять
Святого Якового, i будуть боятися Бога Iзраїля! Тодi то хто блудить у дусi, тi розум пiзнають, а24

хто ремствує, тi поуки навчаться!
Горе синам неслухняним, говорить Господь, що чинять наради, якi не вiд Мене, i складають умо-30

ви, та без духу Мого, щоб додати грiх на грiх, що йдуть, щоб зiйти до Єгипту, але Моїх уст не пита-2

ли, щоб захисту у фараона шукати, i щоб сховатися в тiнi Єгипту! I стане вам соромом захист отой3

фараонiв, а ховання у тiнi Єгипту за ганьбу, бо в Цоанi були його провiдники, i його посланцi до4

Ханесу прийшли. Вони посоромленi будуть усi за народ, що не буде корисний для них, що не буде5

на помiч i не на пожиток, а на сором та ганьбу... Пророцтво про Бегемота пiвдня. В краю утиску та6

переслiдування, звiдки левиця та лев, гадюка й огнистий летючий дракон, носять багатство своє на
хребтi молодих ослюкiв, i скарби свої на верблюжiм горбi до народу, який не поможе. А Єгипет,7

його помiч марна та пуста, тому то я кликнув на теє: Рагав, сидiти спокiйно! Тепер увiйди, напиши8

на таблицi для них, i в книжцi спиши це, i нехай на пiзнiшi часи воно буде i свiдком навiки. Бо9

це неслухняний народ, це брехливi сини, сини, що не хочуть послухати науки Господньої, що го-10

ворять провидцям: Не бачте! а пророкам: Не пророкуйте правдивого нам, говорiть нам гладеньке,
передбачте оманливе, уступiться з дороги, збочте з путi, заберiть з-перед нас Святого Iзраїлевого!11

Тому промовляє Святий Iзраїлiв так: За те, що ви нехтуєте оцим словом, i надiю кладете на тиск12

та крутiйство, i на це опираєтеся, тому буде для вас ця провина, як вилiм, що має впасти, що зяє13

на мурi високiм, що нагло, раптовно приходить руїна його! I Вiн поруйнує його, як руйнується по-14

суд ганчарський, розбиваючи без милосердя його, i в уламках його не знайдеться анi черепка, щоб
iз огнища взяти огню чи води зачерпнути з кринички... Бо так промовляє Господь, Бог, Святий15

Iзраїлiв: Коли ви навернетесь та спочинете, то врятованi будете, сила вам буде в утишеннi та в спо-
дiваннi. Та ви не хотiли, i казали: О нi, бо на конях втечемо, тому то втiкати ви будете, На баских16

ми поїдемо, тому стануть баскими погоничi вашi!... Вiд крику одного полине одна тисяча, вiд кри-17

ку п’ятьох дременете ви всi, аж зостанетеся, немов щогла ота на вершечку гори, i немов прапор на
взгiр’ї! I проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, i тому Вiн пiдiйметься, щоб милосердя18

вчинити над вами. Бо Господи то Бог правосуддя: блаженнi всi тi, хто надiю на Нього кладе! Бо19

ти, о народе в Сiонi, що в Єрусалимi сидиш, плакати не будеш ти плакати: милостивим поправдi
Вiн буде до тебе на голос благання твого, i як почує його, вiдповiсть Вiн тобi. I дасть вам Господь20

хлiба в утиску i воду в гнобительствi, та твої вчителi вже не будуть ховатись, i очi твої вчителiв тво-
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їх бачити будуть. А коли ви вiдхилитесь праворуч, чи пiдете лiворуч, то вуха твої будуть чути те 21

слово, яке позад тебе казатиме: Це та дорога, простуйте ви нею! I нечистим учините ви поволоку 22

бовванiв своїх iз срiбла й покриття на божка золотого свого, розпорошиш ти їх, як нечисте, i геть
скажеш йому. I Вiн пошле дощ на насiння твоє, яким будеш обсiювати землю, та хлiб урожаю 23

землi, i поживний та ситий вiн буде. Того дня на широкiм пасовиську пастися буде твоя череда, а 24

воли й вiслюки, що оброблюють землю, будуть мiшанку їсти солону, лопатою й вiялкою перечище-
ну. I на кожнiй високiй горi та на кожному взгiр’ї високому будуть струмки та потоки води в день 25

великого бою, коли башти попадають. I свiтло мiсяця стане, немов свiтло сонця, свiтло ж сонця 26

усемеро буде яснiше, як сiмох днiв, у той день, як Господь перев’яже зламання народу Свого та
загоїть поранення вдару Свого! Ось Iмення Господнє приходить здалека, палахкотить Його гнiв, 27

i здiймається тяжко: Його уста обурення повнi, язик же Його, як жерущий огонь, Його ж дух, як 28

потоп заливний, що до шиї сягає, щоб просiяти люди на ситi погибелi... I буде на щелепах людiв
вуздечка, що тягне до блуду. Буде пiсня для вас, як за ночi освячення свята, i радiсть сердечна, 29

мов у того, хто ходить з сопiлкою, щоб вийти на гору Господню до Скелi Iзраїля. I Господь дасть 30

почути велич голосу Свого, опускання ж рамена Свого покаже у гнiвi бурхливому та в огняному
жерущому полум’ї, у бурi й дощi, та в камiнному градi! Бо вiд голосу Господа буде лякатись Аш- 31

шур, що жезлом буде битий. I станеться, кожне ударення кия карання Його, що на нього Господь 32

покладе, буде з бубнами й арфою, i Вiн рухом Своєї руки воюватиме з ним у боях. Бо давно приго- 33

товлений Тофет, приготовлений вiн i для царя, глибоким, широким учинений; на багаттi огню його
й дров багатенно, запалить його дух Господнiй, немов би потока сiрчаного!

Горе тим, що в Єгипет по помiч iдуть, що на коней спираються, i на колесницi надiю свою по- 31
кладають, вони бо численнi! та на верхiвцiв, бо вони дуже сильнi! але на Святого Iзраїлевого не
дивляться, i до Господа не звертаються! Та мудрий i Вiн, i спровадить лихе, i Своїх слiв не вiдмi- 2

нить, i пiдiйметься Вiн проти дому безбожних, i проти помочi несправедливих. А Єгипет не Бог, 3

а людина, а конi їхнi тiло, не дух: як простягне Господь Свою руку, то спiткнеться помагач, впаде i
пiдпомаганий, i разом вони всi погинуть! Бо до мене Господь сказав так: Як муркає лев чи левчук 4

над своєю здобиччю, хоч покликана буде на нього юрба пастухiв, вiн голосу їхнього не лякається,
та не боїться їхнього крику, так зiйде Господь Саваот воювати на Сiонськiй горi та на взгiр’ї її! Як 5

птахи летючi пташат, так Єрусалима Господь Саваот охоронить, охоронить лiтаючи, та збереже,
пощадить та врятує! Вернiться до Того, вiд Кого далеко вiдпали, синове Iзраїлевi! Бо дня того 6, 7

обридить собi чоловiк божкiв срiбних своїх та бовванiв своїх золотих, що вам наробили на грiх ру-
ки вашi. I Ашшур упаде вiд меча того нелюда, i його пожере меч нелюдський; i вiн побiжить не 8

перед мечем, i стануть його юнаки крiпаками... А скеля його проминеться вiд страху, i владики 9

його затривожаться перед прапором... Так говорить Господь, що має огонь на Сiонi, а в Єрусалимi
у Нього горнило.

Тож за праведнiстю царюватиме цар, а князi володiтимуть за правосуддям. I станеться кожен, 32, 2

як захист вiд вiтру, i немов та заслона вiд зливи, як потоки води на пустинi, як тiнь скелi тяжкої на
спраглiй землi... I не будуть заплющенi очi видющих, i слухатимуть вуха тих, якi слухають! I зна- 3, 4

ння розумiтиме серце нерозважних, а язик недорiкуватих поспiшить говорити виразно. Не будуть 5

вже кликати достойним глупця, а на обманця не скажуть шляхетний, бо глупоту говорить без- 6

умний, а серце його беззаконня вчиняє, щоб робити лукавство, та щоб говорити до Господа слово
облудне, щоб душу голодного випорожнити й напою позбавити спраглого! А лукавий лихi його 7

чини: вiн лихе замишляє, щоб нищити скромних словами брехливими, як убогий говорить про пра-
во, а шляхетний мiркує шляхетне, i стоїть при шляхетному. Устаньте, безжурнi жiнки, почуйте мiй 8, 9

голос, дочки безтурботнi, послухайте слова мого! Днiв багато на рiк ви, безтурботнi, тремтiтиме- 10

те, бо збiр винограду скiнчився, а згромадження плоду не прийде! Тремтiть, ви безжурнi, дрижiть, 11

безтурботнi, роздягнiться, себе обнажiть, опережiться по стегнах! За принаднi поля будуть бити- 12

ся в груди, за виноградник урожайний... На землi цiй народу мого зiйде терен й будяччя, по всiх 13

домах радости спаленина, на мiстi веселому... Бо палац опущений буде, мiський гомiн замовкне, 14

Офел та башта навiк стануть ямами, радiстю диких ослiв, пасовиськом черiд, аж Дух з височини 15

проллється на нас, а пустиня в садок обернеться, а садок порахований буде за лiс! Тодi пробу- 16

ватиме право в пустинi, на нивi ж родючiй сидiтиме правда. I буде роботою iстини мир, а працею 17

правди спокiйнiсть й безпека навiки. I осяде народ мiй у мешканнi спокiйнiм, i в безпечних мiсцях, 18
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i в спокiйних мiсцях вiдпочинку. I буде падати град на повалений лiс, i знизиться мiсто в долину...19

Блаженнi ви, сiвачi понад всякими водами, що вiдпускаєте ногу воловi й ословi на волю!20

Горе тобi, що пустошиш, хоч сам не спустошений, тобi, що грабуєш, хоч тебе й не грабовано! Ко-33
ли ти пустошити скiнчиш, опустошений будеш, коли грабувати скiнчиш, тебе пограбують... Госпо-2

ди, змилуйсь над нами, на Тебе надiємось ми! Будь їхнiм раменом щоранку та в час утиску нашим
спасiнням! Вiд сильного голосу Твого народи втiкатимуть, вiд Твого вивищення розпорошаться3

люди. I ваша здобич збереться, як збирають тих коникiв, як лiтає ота сарана, так кидатись будуть4

на неї. Величний Господь, бо на височинi пробуває; Вiн наповнив Сiон правосуддям та правдою.5

I буде безпека за часу твого, щедрота спасiння, мудрости та пiзнання. Страх Господнiй буде вiн6

скарбом його. Тож по вулицях їхнi хоробрi кричать, гiрко плачуть провiсники миру. Битi доро-7, 8

ги порожнiми стали, нема мандрiвця на дорозi! Вiн зламав заповiта, зневажив мiста, злегковажив
людину... Сумує та слабне земля, засоромився й в’яне Ливан, став Сарон немов пуща, Башан та9

Кармел своє листя зронили... Нинi воскресну, говорить Господь, нинi прославлюсь, нинi буду во-10

знесений! Заваготiєте сiном, стерню ви породите; дух ваш огонь, який вас пожере... I стануть11, 12

народи за мiсце палiння вапна, за тернину потяту, i будуть огнем вони спаленi... Почуйте, далекi,13

що Я був зробив, i пiзнайте, близькi, Мою силу! Затривожились грiшнi в Сiонi, i трепет безбожних14

обняв... Хто з нас мешкатиме при жерущiм огнi? Хто з нас мешкати буде при вiчному огнищiу? Хто15

ходить у правдi й говорить правдиве, хто бридиться зиском насилля, хто долонi свої випорожнює,
щоб хабара не тримати, хто ухо своє затикає, щоб не чути про кровопролиття, i зажмурює очi свої,
щоб не бачити зла, той перебуватиме на високостях, скельнi твердинi його недоступна оселя, його16

хлiб буде даний йому, вода йому завжди запевнена! Твої очi побачать Царя в Його пишнiй кра-17

сi, будуть бачити землю далеку. Твоє серце роздумувати буде про страх: Де Той, Хто рахує? Де18

Той, Хто все важить? Де Той, Хто обчислює башти? Уже не побачиш народу зухвалого, наро-19

ду глибокомовного, якого не можна було б розiбрати, незрозумiлоязикого, якого не можна було б
зрозумiти. Подивись на Сiон, на мiсто наших святкових зiбрань, очi твої вгледять Єрусалим, ме-20

шкання спокiйне, скинiю ту незрушиму, кiлля її не порушаться ввiк, а всi шнури її не порвуться. Бо21

величний Господь для нас тiльки отам, мiсце потокiв й просторих рiчок, не ходить по ньому весло-
вий байдак, i мiцний корабель не перейде його. Бо Господь наш суддя, Господь законодавець для22

нас, Господь то наш цар, i Вiн нас спасе! Опустилися шнури твої, не змiцняють пiдвалини щогли23

своєї, вiтрил не натягують. Тодi будуть дiлити награбовану здобич, i навiть кривi грабуватимуть. I24

не скаже мешканець Я хворий! I прощенi будуть провини народу, що в ньому живе.
Наблизьтеся, люди, щоб чути, народи ж, послухайте! Хай почує земля та все те, що на нiй, все-34

ленна й нащадки її! Господнiй бо гнiв на всi люди, а лютiсть на все їхнє вiйсько: Вiн їх учинив за2

закляття, вiддав їх на рiзь! I їхнi побитi розкиданi будуть, а з трупiв їхнiх здiйметься сморiд, розто-3

пляться гори вiд їхньої крови... I небеснi свiтила усi позникають, а небо, як звiй книжковий, буде4

звинене, i всi його зорi попадають, як спадає оте виноградове листя, й як спадає з фiговницi плiд
недозрiлий!... Бо на небi напоєний меч Мiй, оце вiн на Едома спускається та на заклятий народ5

Мiй на суд: меч Господнiй наповнився кров’ю, став ситий вiд лою, вiд крови телят та козлiв, вiд6

лою баранячих нирок, бо Господу жертва в Боцрi й рiзанина велика в едомськiй землi... I буйволи7

зiйдуть iз ними, i телицi з биками, i напоїться кров’ю їхнiй край i насититься туком їхнiй порох, бо8

це буде день помсти Господньої, рiк заплати за заколот проти Сiону! I перемiняться в смолу по-9

токи його, його ж порох у сiрку, i смолою палючою стане їхнiй край... Не погасне вночi анi вдень,10

дим його пiдiйматися буде повiк, з роду в рiд опустошений буде, на вiки вiкiв не перейде по ньо-
му нiхто. I посяде його пелiкан та їжак, i перебуватимуть в ньому сова та ворона, i над ним Вiн11

розтягне мiрильного шнура спустошення та виска знищення... Не буде шляхетних у ньому, щоб12

царство там проголосити, i стануть нiчим усi князi його. I буде тернина рости по палатах його,13

кропива й будяччя в твердинях його, i вiн стане мешканням шакалiв, подвiр’ям для струсiв... I бу-14

дуть стрiчатися там дикi звiрi пустиннi з гiєнами, а польовик буде кликати друга свого; Лiлiт тiльки
там заспокоїться i знайде собi вiдпочинок! Там кублитись буде скакуча гадюка й складатиме яйця,15

i висиджувати буде та вигрiватиме яйця свої... Там теж яструби будуть збиратись один до одного...
Пошукайте у книзi Господнiй й читайте: Iз них не забракне нi одного, не будуть шукати один одно-16

го, бо уста Його то вони наказали, а Дух Його Вiн їх зiбрав! I Вiн кинув для них жеребка, а рука17
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Його шнуром мiрильним його подiлила для них, i посядуть його аж повiк, з роду в рiд будуть в нiм
пробувати!

Звеселиться пустиня та пуща, i радiтиме степ, i зацвiте, мов троянда, розцвiтаючи, буде цвi- 35, 2

сти та радiти, буде втiха також та спiвання, бо дана йому буде слава Лiвану, пишнота Кармелу
й Сарону, вони бачитимуть славу Господа, велич нашого Бога! Змiцнiть руки охлялi, i пiдкрiпiть 3

спотикливi колiна! Скажiть тим, що вони боязливого серця: Будьте мiцнi, не лякайтесь! Ось ваш 4

Бог, помста прийде, як Божа вiдплата, Вiн прийде й спасе вас! Тодi то розплющаться очi слiпим 5

i вiдчиняться вуха глухим, Тодi буде скакати кривий, немов олень, i буде спiвати безмовний язик, 6

бо води в пустинi заб’ють джерелом, i потоки в степу! I мiсце сухе стане ставом, а спрагнений край 7

збiрником вод джерельних; леговище шакалiв, в якiм спочивали, стане мiсцем тростини й папiрусу.
I буде там бита дорога та путь, i будуть її називати: дорога свята, не ходитиме нею нечистий, i вона 8

буде належати народовi його; не заблудить також нерозумний, як буде тiєю дорогою йти. Не буде 9

там лева, i дика звiрина не пiде на неї, не знайдеться там, а будуть ходити лиш викупленi. I Господнi 10

викупленцi вернуться та до Сiону зо спiвом увiйдуть, i радiсть довiчна на їхнiй головi! Веселiсть та
радiсть осягнуть вони, а журба та зiдхання втечуть!

I сталося, чотирнадцятого року царя Єзекiї прийшов Санхерiв, цар асирiйський, на всi укрiпленi 36
Юдинi мiста, та й захопив їх. I послав асирiйський цар великого чашника з Лахiшу до Єрусалиму, 2

до царя Єзекiї, з великим вiйськом, i вiн став при водоводi горiшнього ставу, на битiй дорозi поля
Валюшникiв. I вийшов до нього Елiяким, син Хiлкiйїн, начальник палати, i писар Шевна, та Йо- 3

ах, син Асафiв, канцлер. I сказав їм великий чашник: Скажiть Єзекiї: Отак сказав великий цар, 4

цар асирiйський: Що це за надiя, на яку ти надiєшся? Чи думаєш ти, що слово уст, то вже рада 5

та сила до вiйни? На кого тепер надiєшся, що збунтувався проти мене? Ось ти надiявся опертися 6

на оту поламану очеретину, на Єгипет, що коли хто опирається на неї, то вона входить у долоню
йому, i продiрявлює її. Отакий фараон, цар єгипетський, для всiх, хто надiється на нього! А коли 7

ти скажеш менi: Ми надiємось на Господа, Бога нашого, то чи ж Вiн не той, що Єзекiя повсовував
пагiрки його та жертiвники його, i сказав Юдi та Єрусалимовi: перед оцим тiльки жертiвником бу-
дете вклонятися? А тепер увiйди но в союз з моїм паном, асирiйським царем, i я дам тобi двi тисячi 8

коней, якщо ти зможеш собi дати на них верхiвцiв. I як же ти проженеш хоч одного намiсника 9

з найменших рабiв мого пана? А ти собi надiявся на Єгипет ради колесниць та верхiвцiв! Тепер 10

же, чи без волi Господа прийшов я на цей край, щоб знищити його? Господь сказав був менi: Пiди
на той край та й знищ його! I сказав Елiяким, i Шевна та Йоах до великого чашника: Говори до 11

своїх рабiв по-арамейському, бо ми розумiємо, i не говори до нас по-юдейському в голос при тих
людях, що на мурi. I сказав великий чашник: Чи пан мiй послав мене говорити цi слова до твого 12

пана та до тебе? Хiба не до цих людей, що сидять на мурi, щоб iз вами їсти свiй кал та пити свою
сечу? I став великий чашник, i кликнув гучним голосом по-юдейському, i сказав: Послухайте слiв 13

великого царя, царя асирiйського! Так сказав цар: Нехай не дурить вас Єзекiя, бо вiн не зможе 14

врятувати вас! I нехай не запевняє вас Єзекiя Господом, говорячи: Рятуючи, врятує вас Господь, 15

i не буде дано цього мiста в руку царя асирiйського. Не слухайте Єзекiї, бо так сказав цар аси- 16

рiйський: Примирiться зо мною, та й вийдiть до мене, та й їжте кожен свiй виноград та кожен фiгу
свою, i пийте кожен воду зо своєї копанки, аж поки я не прийду й не вiзьму вас до краю такого ж, 17

як ваш край, до краю збiжжя та виноградного соку, до краю хлiба та виноградникiв. Щоб не на- 18

мовив вас Єзекiя, говорячи: Господь порятує нас! Чи врятували боги тих народiв, кожен свiй край
вiд руки асирiйського царя? Де боги Хамату та Арпаду? Де боги Сефарваїму? I чи врятували вони 19

Самарiю вiд моєї руки? Котрий з-помiж усiх богiв цих країв урятував свiй край вiд моєї руки, то 20

невже ж Господь урятує Єрусалим вiд моєї руки? I мовчали вони, i не вiдповiли анi слова, бо це був 21

наказ царя, що сказав Не вiдповiдайте йому! I прийшов Елiяким, син Хiлкiйїн, начальник палати, 22

i писар Шевна, i Йоах, Асафiв син, канцлер, з роздертими шатами, до Єзекiї, i донесли йому слова
великого чашника.

I сталося, як почув це цар Єзекiя, то роздер свої шати та накрився веретою, i ввiйшов до Госпо- 37
днього дому... I послав вiн Елiякима, керiвника палати, i писаря Шевну, та старших iз священикiв, 2

покритих веретами, до пророка Iсаї, Амосового сина. I сказали вони до нього: Так сказав Єзекiя: 3

Цей день це день горя й картання та наруги! Бо пiдiйшли дiти аж до виходу утроби, та немає сили
породити! Може почує Господь, Бог твiй, слова великого чашника, що його послав асирiйський 4
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цар, пан його, на образу Живого Бога, i Господь, Бог твiй, покарає за слова, якi чув, а ти принесеш
молитву за решту, що ще знаходиться... I прийшли раби царя Єзекiї до Iсаї. I сказав їм Iсая Так5, 6

скажете вашому пановi: Так сказав Господь: Не бiйся тих слiв, що почув ти, якими ображали Мене
слуги асирiйського царя. Ось Я дам в нього духа, i вiн почує звiстку, i вернеться до свого краю. I Я7

вражу його мечем у його краї! I вернувся великий чашник, i знайшов асирiйського царя, що воював8

проти Лiвни, бо почув, що той рушив iз Лахiшу. I вiн почув про Тiргаку, царя етiопського, таке: Вiн9

вийшов воювати з тобою! I почув вiн, i послав послiв до Єзекiї, говорячи: Так скажете до Єзекiї,10

Юдиного царя, говорячи: Нехай не зводить тебе Бог твiй, на Якого ти надiєшся, кажучи: Не буде
даний Єрусалим у руку асирiйського царя. Ось ти чув, що зробили асирiйськi царi всiм краям, щоб11

учинити їх закляттям, а ти будеш урятований? Чи їх урятували боги тих народiв, яких понищили12

батьки мої: Гозана, i Харана, i Рецефа, i синiв Едена, що в Телассарi? Де вiн, цар Хамату, i цар13

Арпаду, i цар мiста Сефарваїму, Гени та Iвви? I взяв Єзекiя тi листи з руки послiв, i прочитав їх, i14

ввiйшов у Господнiй дiм. I Єзекiя розгорнув одного листа перед Господнiм лицем. I Єзекiя молив-15

ся перед Господнiм лицем, говорячи: Господи Саваоте, Боже Iзраїлiв, що сидиш на Херувимах! Ти16

Той єдиний Бог для всiх царств землi, Ти створив небеса та землю! Нахили, Господи, ухо Своє та17

й почуй! Вiдкрий, Господи, очi Свої та й побач, i почуй всi слова Санхерiва, що прислав ображати
Живого Бога. Справдi, Господи, асирiйськi царi попустошили всi народи та їхнi краї. I кинули18, 19

вони їхнiх богiв на огонь, бо не боги вони, а тiльки чин людських рук, дерево та камiнь, i понищи-
ли їх. А тепер, Господи, Боже наш, спаси нас вiд руки його, i нехай знають усi царства землi, що20

Ти Господь, Бог єдиний! I послав Iсая, Амосiв син, до Єзекiї, говорячи: Так сказав Господь, Бог21

Iзраїлiв: Я почув те, про що ти молився до Мене, про Санхерiва, царя асирiйського. Ось те слово,22

яке Господь говорив про нього: Гордує тобою, смiється iз тебе дiвиця, сiонська дочка, вслiд тобi
головою хитає дочка Єрусалиму! Кого лаяв ти та ображав, i на кого повищив ти голос та вгору23

пiднiс свої очi? На Святого Iзраїлевого! Через рабiв своїх Господа ти ображав та казав: Iз безлiч-24

чю своїх колесниць я вийшов на гори високi, на боки Лiвану, i позрубую кедри високi його, добiрнi
його кипариси, i зберусь на вершок його височини, в гущину його саду, я копаю та п’ю чужу воду,25

i стопою своєї ноги повисушую я всi єгипетськi рiки! Хiба ти не чув, що вiддавна зробив Я оце, що26

за днiв стародавнiх Я це був створив? Тепер же спровадив Я це, що ти нищиш мiста поукрiплюванi,
на купу румовищ обертаєш їх. А мешканцi їхнi безсилi, настрашенi та побентеженi, вони стали, як27

зiлля оте польове, мов трава зеленiюча, як трава на дахах, як попалене збiжжя, яке не доспiло... I28

сидiння твоє, i твiй вихiд та вхiд твiй Я знаю, i твоє проти Мене обурення. За твоє проти Мене обу-29

рення, що гординя твоя надiйшла до вух Моїх, то на нiздрi твої Я сережку привiшу, а вудило Моє в
твої уста, i тебе поверну Я тiєю дорогою, якою прийшов ти! А оце тобi знак: їжте цього року збiж-30

жя самосiйне, а другого року саморосле, а третього року сiйте та жнiть, i садiть виноградники, та й
їжте їхнiй плiд. А врятоване Юдиного дому, що лишилося, пустить корiння додолу, i свого плода31

дасть угору. Бо з Єрусалиму вийде позостале, а рештки з гори Сiон. Ревнiсть Господа Саваота32

зробить це. Тому так сказав Господь про асирiйського царя: Вiн не ввiйде до мiста цього, i туди вiн33

не кине стрiли, i щитом її не попередить, i вала на нього не висипле. Якою дорогою прийде, то нею34

й повернеться, у мiсто ж оце вiн не ввiйде, говорить Господь! I це мiсто Я обороню на спасiння35

його ради Себе та ради Давида, Мого раба! I вийшов Ангол Господнiй, i забив в асирiйському та-36

борi сто й вiсiмдесят i п’ять тисяч. I повставали рано вранцi, аж ось усi тiла мертвi... А Санхерiв,37

асирiйський цар, рушив та й пiшов, i вернувся, й осiвся в Нiневiї. I сталося, коли вiн молився в38

домi Нiсроха, свого бога, то сини його Адраммелех та Шар’ецер убили його мечем, а самi втекли
до краю Арарат... А замiсть нього зацарював син його Есар-Хаддон.

Тими днями смертельно захворiв був Єзекiя. I прийшов до нього Iсая, Амосiв син, пророк, i38
сказав до нього: Так сказав Господь: Заряди своєму домовi, бо ти вмираєш i не будеш жити... I2

вiдвернув Єзекiя обличчя своє до стiни, i помолився до Господа, та й сказав: О, Господи, згадай же,3

що я ходив перед обличчям Твоїм правдою та цiлим серцем, i робив я добре в очах Твоїх! I заплакав
Єзекiя ревним плачем! I було Господнє слово до Iсаї, говорячи: Iди й скажеш до Єзекiї: Так сказав4, 5

Господь, Бог батька твого Давида: Почув Я молитву твою, побачив Я сльозу твою! Ось Я додаю
до днiв твоїх п’ятнадцять лiт, i з руки асирiйського царя врятую тебе та це мiсто, й обороню це6

мiсто. I оце тобi знак вiд Господа, що Господь зробить ту рiч, про яку говорив: ось я вертаю тiнь7, 8

ступеня, що вiд сонця зiйшла на ступенi Ахазовi, назад на десять ступенiв. I вернулося сонце на
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десять ступенiв тими ступенями, якими зiйшло було. Ось писання Єзекiї, Юдиного царя, коли вiн 9

був захворiв та видужав з своєї хвороби: Я сказав був: Опiвднi днiв своїх вiдiйду до шеолових 10

брам, решти рокiв своїх я не матиму... Я сказав: Не побачу я Господа, Господа в краї живих, уже 11

мiж мешканцями царства померлих не побачу людини... Домiвка моя вже розiбрана, i вiд мене 12

вiдiбрана, немов той пастуший намет; я життя своє звинув, мов ткач, вiд основи мене Вiн вiдiрве,
покiнчить мене з дня до ночi... Я кричав аж до ранку... Вiн, як лев, поторощить всi костi мої, з дня 13

до ночi покiнчить зо мною... Пищу я, мов ластiвка чи журавель, воркочу, мов той голуб; занидiли 14

очi мої, визираючи до високости... Господи, причавлений я, поручися за мене! Що маю сказати? А 15

що Вiн сказав був менi, те й вчинив. Тихо змандрую всi лiта свої через гiркiсть моєї душi! Господи, 16

на них, на словах Твоїх, житимуть люди, i в усьому цьому життя моєї душi, уздоров же мене й
оживи Ти мене! Ось терпiння це вийшло менi на добро, Ти стримав вiд гробу гниття мою душу, бо 17

Ти кинув за спину Свою всi грiхи мої, бо не буде ж шеол прославляти Тебе, смерть не буде Тебе 18

вихваляти... Не мають надiї на правду Твою тi, хто сходить до гробу. Живий, тiльки живий Тебе 19

славити буде, як я ось сьогоднi, батько синам розголосить про правду Твою! Господь на спасiння 20

менi, i ми будем спiвати пiсноспiви свої у домi Господнiм по всi днi мого життя! А Iсая сказав: 21

Нехай вiзьмуть грудку фiг, i нехай розiтруть на тому гнояку, i видужає! А Єзекiя промовив: Який 22

знак, що я ввiйду до Господнього дому?
Того часу послав Меродах-Бал’адан, син Бал’аданiв, вавилонський цар, листи та дарунка до 39

Єзекiї, бо прочув був, що той захворiв та видужав. I радiв ними Єзекiя, i показав їм скарбницю 2

свою, срiбло, i золото, i пахощi, i добру оливу, i всю зброївню свою, i все, що знаходилося в його
скарбницях. Не було речi, якої не показав би їм Єзекiя в домi своїм та в усiм володiннi своїм. I 3

прийшов пророк Iсая до царя Єзекiї та й сказав до нього: Що говорили цi люди? I звiдки вони
прийшли до тебе? А Єзекiя сказав: Вони прийшли до мене з далекого краю, з Вавилону. I той 4

сказав: Що вони бачили в домi твоїм? I Єзекiя сказав: Усе, що в домi моїм, вони бачили, не було
речi, якої не показав би я їм у скарбницях своїх. I сказав Iсая до Єзекiї: Послухай же слова Господа 5

Саваота: Ось приходять днi, i все, що в домi твоєму, i що були зiбрали батьки твої аж до цього дня, 6

буде винесене аж до Вавилону. Нiчого не позостанеться, говорить Господь... А з синiв твоїх, що 7

вийдуть iз тебе, яких ти породиш, заберуть, i вони будуть евнухами в палатах вавилонського царя!...
I сказав Єзекiя до Iсаї: Добре Господнє слово, яке ти сказав! I подумав собi: Так, мир та безпека 8

буде за моїх днiв!...
Утiшайте, втiшайте народа Мого, говорить ваш Бог! Промовляйте до серця Єрусалиму, i за- 40, 2

кличте до нього, що виповнилась його доля тяжка, що вина йому вибачена, що вiн за свої всi грiхи
вдвоє взяв з руки Господа! Голос кличе: На пустинi вготуйте дорогу Господню, в степу вирiвняйте 3

битий шлях Богу нашому! Хай пiдiйметься всяка долина, i хай знизиться всяка гора та пiдгiрок, i 4

хай стане круте за рiвнину, а пасма гiрськi за долину! I з’явиться слава Господня, i разом побачить 5

її кожне тiло, бо уста Господнi оце прорекли! Голос кличе: Звiщай! Я ж спитав: Про що буду звi- 6

щати? Всяке тiло трава, всяка ж слава як цвiт польовий: трава засихає, а квiтка зiв’яне, як подих 7

Господнiй повiє на неї!... Справдi, народ то трава: Трава засихає, а квiтка зiв’яне, Слово ж нашого 8

Бога повiки стоятиме! На гору високу зберися собi, благовiснику Сiону, свого голоса сильно пiд- 9

вищ, благовiснику Єрусалиму! Пiдвищ, не лякайся, скажи мiстам Юди: Ось Бог ваш! Ось прийде 10

Господь, Бог, як сильний, i буде рамено Його панувати для Нього! Ось iз Ним нагорода Його, а
перед обличчям Його вiдплата Його. Вiн отару Свою буде пасти, як Пастир, раменом Своїм по- 11

збирає ягнята, i на лонi Своєму носитиме їх, дiйнякiв же провадити буде! Хто води помiряв своєю 12

долонею, а п’ядею вимiряв небо, i третиною мiри обняв пил землi, i гори тi зважив вагою, а взгiр’я
шальками? Хто Господнього Духа збагнув, i де та людина, що ради свої подавала Йому? З ким 13, 14

радився Вiн, i той напоумив Його, та навчав путi права, i пiзнання навчив був Його, i Його напоумив
дороги розумної? Таж народи як крапля з вiдра, а важать як порох на шальках! Таж Вiн острови 15

пiдiймає, немов ту пилинку! I Ливана не вистачить на запалiння жертовне, не стане й звiр’я йо- 16

го на цiлопалення! Насупроти Нього всi люди немов би нiщо, порахованi в Нього марнотою та 17

порожнечею. I до кого вподобите Бога, i подобу яку ви поставите поруч iз Ним? Майстер бож- 18, 19

ка вiдливає, золотар же його криє золотом, та виливає йому срiблянi ланцюжки. Убогий на дара 20

такого бере собi дерево, що не гниє, розшукує вправного майстра, щоб поставив божка, який не
захитається. Хiба ви не знаєте, чи ви не чули, чи вам не сповiщено здавна було, чи ви не зрозумiли 21
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пiдвалин землi? Вiн Той, Хто сидить понад кругом землi, а мешканцi її немов та сарана. Вiн небо22

простяг, мов тканину тонку, i розтягнув Вiн його, мов намета на мешкання. Вiн Той, Хто князiв23

обертає в нiщо, робить суддiв землi за марноту: вони не були ще посадженi, i не були ще посiянi, i24

пень їхнiй в землi ще не закорiнився, та як тiльки на них Вiн дмухнув, вони повсихали, i буря поне-
сла їх, мов ту солому! I до кого Мене прирiвняєте, i йому буду рiвний? говорить Святий. Пiдiймiть25, 26

у височину вашi очi й побачте, хто те все створив? Той, Хто зорi виводить за їхнiм числом та кличе
iм’ям їх усiх! I нiхто не загубиться через всесильнiсть та всемогутнiсть Його. Пощо говориш ти,27

Якове, i кажеш, Iзраїлю: Закрита дорога моя перед Господом, i вiд Бога мого вiдiйшло моє право.
Хiба ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог вiдвiчний Господь, що кiнцi землi Вiн створив? Вiн не змучу-28

ється та не втомлюється, i не збагненний розум Його. Вiн змученому дає силу, а безсилому мiць.29

I помучаться хлопцi й потомляться, i юнаки спотикнутись спiткнуться, а тi, хто надiю складає на30, 31

Господа, силу вiдновлять, крила пiдiймуть, немов тi орли, будуть бiгати i не потомляться, будуть
ходити i не помучаться!

Послухайте мовчки Мене, острови, а народи, чекайте навчання Мого! Хай пiдiйдуть i скажуть:41
Приступiмо всi разом на суд! Хто зо сходу того пробудив, що його супроводить в ходi перемога?2

Вiн народи дає перед ним та царiв на топтання, їхнього меча обертає на порох, його лука в солому
розвiяну. Вiн жене їх, спокiйно дорогою йде, якою вiн не переходив ногами своїми. Хто вчинив3, 4

та зробив це? Той, хто роди покликав вiддавна: Я, Господь, перший, i з останнiми Я той же Самий!
Бачили це острови та жахалися, кiнцi землi трипотiли, наближувались та приходили. Один одно-5, 6

му допомагає i говорить до брата свого: Будь мiцний! I пiдбадьорує майстер золотаря, а той, хто7

молотом гладить, того, хто б’є на ковадлi, i каже про споєння: Добре воно! i його змiцнює цвяхами,
щоб не хиталось. Та ти, о Iзраїлю, рабе Мiй, Якове, що Я тебе вибрав, насiння Авраама, друга8

Мого, ти, якого Я взяв був iз кiнцiв землi та покликав тебе iз окраїн її, i сказав був до тебе: Ти раб9

Мiй, Я вибрав тебе й не вiдкинув тебе, не бiйся, з тобою бо Я, i не озирайсь, бо Я Бог твiй! Змiцню10

Я тебе, i тобi поможу, i правицею правди Своєї тебе Я пiдтримаю. Отож, засоромляться та знiяко-11

вiють усi проти тебе запаленi, стануть нiчим та погинуть твої супротивники. Шукатимеш їх, але їх12

ти не знайдеш, своїх супротивникiв; стануть нiчим та марнотою тi, хто провадить вiйну проти тебе.
Бо Я Господь, Бог твiй, що держить тебе за правицю й говорить до тебе: Не бiйся, Я тобi поможу!13

Не бiйся, ти Яковiв черве, ти жменько Iзраїлева: Я тобi поможу, говорить Господь, i твiй Вику-14

питель Святий Iзраїлiв! Ось зроблю Я тебе молотаркою гострою, новою, зубчастою, помолотиш15

ти гори та їх поторощиш, а пiдгiрки половою вчиниш! Перевiєш їх ти, й вiтер їх рознесе, i буря їх16

розпорошить, i ти будеш утiшатися Господом, будеш хвалитись Святим Iзраїлевим. Убогi та бiднi17

шукають води, та нема, язик їхнiй вiд прагнення висох, Я, Господь, i їх вислухаю, Бог Iзраїлiв, не
лишу їх! Я рiки вiдкрию на лисих горах, а джерела посеред долин, оберну Я пустиню на озеро во-18

дне, а землю суху на джерела! На пустиню дам кедра, акацiю, мирта й маслину, поставлю Я разом19

в степу кипариса та явора й бука, щоб разом побачили й знали, i пересвiдчились та зрозумiли, що20

Господня рука це зробила, i створив це Святий Iзраїлiв! Принесiть свою справу, говорить Господь,21

припровадьте Менi свої докази, каже Цар Яковiв. Хай пiдiйдуть i хай нам розкажуть, що трапи-22

ться! Вияснiть справи минулi, що вони є, а ми серце наше на те покладемо й пiзнаємо їхнiй кiнець,
або сповiстiть про майбутнє. Розкажiть наперед про майбутнє, i пiзнаємо ми, що ви боги. Отож,23

учинiть ви добро чи зробiть що лихе, щоб ми здивувались i разом побачили. Та ви менш вiд нiчого,24

i менший ваш чин вiд марноти, гидота, хто вас вибирає! Я з пiвночi мужа збудив i прийшов вiн, зо25

схiд сонця в Iм’я Моє кличе, i вiн буде чавити князiв, мов ту грязюку, й як ганчар глину топче! Хто26

сказав це вiддавна, щоб знали те ми, i щоб наперед ми сказали: Це правда? Та нiхто не сказав, i нi-
хто не повiв, i нiхто не почув ваших слiв... Я перший сказав до Сiону: Оце, то вони! А Єрусалимовi27

дам благовiсника. I Я дивлюсь, та нiкого нема, i немає мiж ними порадника, щоб вiдповiли, коли28

їх запитаю. Тож нiщо всi вони, їхнi чини марнота, вiтер та порожнеча їхнi iдоли!29

Оце Отрок Мiй, що Я пiдпираю Його, Мiй Обранець, що Його полюбила душа Моя. Я злив42
Свого Духа на Нього, i Вiн правосуддя народам подасть. Вiн не буде кричати, i кликати не буде, i2

на вулицях чути не дасть Свого голосу. Вiн очеретини надломленої не доломить, i гнота тлiючого3

не погасить, буде суд видавати за правдою. Не втомиться Вiн, i не знеможеться, поки присуду не4

покладе на землi, i будуть чекати Закона Його острови. Говорить отак Бог, Господь, що створив5
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небеса i їх розтягнув, що землю простяг та все те, що iз неї виходить, що народовi на нiй Вiн ди-
хання дає, i духа всiм тим, хто ходить по нiй. Я, Господь, покликав Тебе в справедливостi, i буду 6

мiцно тримати за руки Тебе, i Тебе берегтиму, i дам Я Тебе заповiтом народовi, за Свiтло поганам,
щоб очi вiдкрити незрячим, щоб вивести в’язня з в’язницi, а з темницi тих мешканцiв темряви! Я 7, 8

Господь, оце Ймення Моє, i iншому слави Своєї не дам, нi хвали Своєї божкам. Речi давнi при- 9

йшли ось, новi ж Я повiм, дам почути вам про них, поки виростуть. Заспiвайте для Господа пiсню 10

нову, вiд краю землi Йому хвалу! Нехай шумить море, i все, що є в ньому, острови та їхнi мешканцi!
Хай голосно кличуть пустиня й мiста її, оселi, що в них проживає Кедар! Хай виспiвують мешканцi 11

скелi, хай кричать iз вершини гiрської! Нехай Господу честь вiддадуть, i на островах Його славу 12

звiщають! Господь вийде, як лицар, розбудить завзяття Своє, як вояк, пiдiйме Вiн окрик та бу- 13

де кричати, переможе Своїх ворогiв! Я вiдвiку мовчав, мовчазний був та стримувався, а тепер Я 14

кричатиму, мов породiлля! буду тяжко зiдхати й хапати повiтря! Спустошу Я гори й пiдгiрки, i всi 15

їхнi зiлля посушу, i рiчки оберну в острови, i стави повисушую! I Я попроваджу незрячих дорогою, 16

якої не знають, стежками незнаними їх поведу, оберну перед ними темноту на свiтло, а нерiвне в
рiвнину. Оце речi, якi Я зроблю, i їх не покину! Вiдступлять назад, посоромляться соромом тi, хто 17

надiю складав на божка, хто бовванам казав: Ви нашi боги! Почуйте, глухi, а незрячi, прозрiте, 18

щоб бачити! Хто слiпий, як не раб Мiй, а глухий, як посол Мiй, що Я посилаю його? Хто слiпий, 19

як довiрений, i слiпий, як раб Господа? Ти бачив багато, але не зберiг, мав вуха вiдкритi, але не 20

почув. Господь захотiв був того ради правди Своєї, збiльшив та прославив Закона. Але вiн народ 21, 22

попустошений та поплюндрований; усi вони по печерах пов’язанi та по в’язницях похованi; стали
вони за грабiж, i немає визвольника, за здобич, й немає того, хто б сказав: Поверни! Хто з вас вi- 23

зьме оце до вух, на майбутнє почує й послухає? Хто Якова дав на здобич, а Iзраїля грабiжникам? 24

Хiба ж не Господь, що ми проти Нього грiшили були i не хотiли ходити путями Його, а Закона Його
ми не слухали? I Вiн вилив на нього жар гнiву Свого та насилля вiйни, що палахкотiло навколо 25

його, та вiн не пiзнав, i в ньому горiло воно, та не брав вiн до серця цього!
А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, i тебе вформував, о Iзраїлю: Не бiйся, бо 43

Я тебе викупив, Я покликав iм’я твоє, Мiй ти! Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, 2

а через рiчки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся, i не буде палити
тебе його полум’я. Бо Я Господь, Бог твiй, Святий Iзраїлiв, твiй Спаситель! Дав Я на викуп за 3

тебе Єгипта, Етiопiю й Севу замiсть тебе. Через те, що ти став дорогий в Моїх очах, шанований 4

став, й Я тебе покохав, то людей замiсть тебе вiддам, а народи за душу твою. Не бiйся, бо Я ж 5

iз тобою! Зо сходу згромаджу насiння твоє, i з заходу тебе позбираю. Скажу пiвночi: Дай, а до 6

пiвдня: Не стримуй! Поприводь ти синiв моїх здалека, а дочки мої вiд окраїн землi, i кожного, 7

хто тiльки зветься Iменням Моїм, i кого Я на славу Свою був створив, кого вформував та кого
Я вчинив. Приведи ти народа слiпого, хоч очi вiн має, i глухих, хоч вуха в них є! Нехай разом 8, 9

зберуться всi люди i народи згромадяться: хто помiж ними розкаже про це, i хто розповiсть про
минуле? Нехай дадуть свiдкiв своїх i оправданi будуть, i хай вони чують та скажуть: Це правда!
Ви свiдки Мої, говорить Господь, та раб Мiй, якого Я вибрав, щоб пiзнали й Менi ви повiрили, та 10

зрозумiли, ще це Я. До Мене не зроблено Бога, i не буде цього по Менi! Я, Я Господь, i крiм Мене 11

немає Спасителя! Я розказав, i спомiг, i звiстив, i Бога чужого немає мiж вами, ви ж свiдки Мої, 12

говорить Господь, а Я Бог! I Я здавна Той Самий, i нiхто не врятує з Моєї руки, як що Я вчиню, то 13

хто це перемiнить? Так говорить Господь, ваш Вiдкупитель, Святий Iзраїлiв: Ради вас Я послав у 14

Вавилон, i зганяю усiх втiкачiв, а халдеїв кораблi їх утiхи. Я Господь, ваш Святий, Творець Iзраїля, 15

Цар ваш! Так говорить Господь, що дорогу на морi дає, а стежку в могутнiй водi, що випровадив 16, 17

колесницю й коня, вiйсько та силу, що разом лягли i не встали, зотлiли, як льон, та погасли... Не 18

згадуйте вже про минуле, i про давнє не думайте! Ось зроблю Я нове, тепер виросте. Чи ж про 19

це ви не знаєте? Теж зроблю Я дорогу в степу, а в пустинi рiчки. Буде славити Мене польова 20

звiрина, шакали та струсi, бо воду Я дам на степу, а в пустинi рiчки, щоб напувати народ Мiй,
вибранця Мого. Цей народ Я Собi вформував, вiн буде звiщати про славу Мою. Та Мене ти не 21, 22

кликав, о Якове, не змагався за Мене, Iзраїлю. Ти Менi не приводив ягнят цiлопалень своїх, i 23

своїми жертвами не шанував ти Мене... Я тебе не силував, щоб приносити жертву хлiбну, i кадилом
не мучив тебе. Очерету запашного не купував ти за срiбло Менi, i не напував ти Мене лоєм жертов 24
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своїх, тiльки своїми грiхами Мене ти турбував та своїми провинами мучив Мене!... Я, Я є Той, Хто25

стирає провини твої ради Себе, а грiхiв твоїх не пам’ятає! Пригадай ти Менi i судiмося разом,26

розкажи ти Менi, щоб тобi оправдатись! Твiй батько був перший згрiшив, i вiдпали вiд Мене твої27

посередники, тому Я позбавив священства священикiв, i Якова дав на прокляття, i на зневагу28

Iзраїля!
А тепер ось послухай, о Якове, рабе Мiй, та Iзраїлю, якого Я вибрав. Так говорить Господь,44, 2

що тебе учинив i тебе вформував вiд утроби, i тобi помагає: Не бiйся, рабе Мiй, Якове, i Єшуруне,
якого Я вибрав! Бо виллю Я воду на спрагнене, а текучi потоки на суходiл, виллю Духа Свого на3

насiння твоє, а благословення Моє на нащадкiв твоїх, i будуть вони виростати, немов мiж травою,4

немов тi тополi при водних потоках! Цей буде казати: Я Господнiй, а той зватиметься йменням5

Якова, iнший напише своєю рукою: для Господа я, i буде зватися йменням Iзраїля. Так говорить6

Господь, Цар Iзраїлiв та Викупитель його, Господь Саваот: Я перший, i Я останнiй, i Бога нема,
окрiм Мене! I хто зветься, як Я? Хай розкаже про те, й хай звiстить те Менi з того часу, коли Я7

заклав у давнинi народ, i хай нам розкаже майбутнє й прийдешнє. Не бiйтеся та не лякайтесь! Хiба8

здавна Я не розповiв був тобi й не звiстив? А ви свiдки Мої! Чи є Бог, окрiм Мене? I Скелi немає, не
знаю нi жодної! Всi, що роблять бовванiв, марнота вони, i їхнi улюбленцi не помагають, а свiдками9

того самi: не бачать вони та не знають, щоб застидатись! Хто бога зробив та iдола вилив, що вiн10

не помагає? Тож друзi його посоромленi будуть усi, майстрi ж вони тiльки з людей. Хай вони всi11

зберуться та стануть: вони полякаються та посоромляться разом! Коваль тне з залiза сокиру, i в12

горючiм вугiллi працює, i формує божка молотками та робить його своїм сильним раменом, а при
тiм той голодний й безсилий, не п’є води й мучиться... А тесля витягує шнура, визначує штифтом13

його, того iдола, гемблями робить його та окреслює циркулем це, i робить його на подобу людини,
як розкiшний зразок чоловiка, щоб у домi поставити. Настинає кедрин вiн собi, i вiзьме граба й14

дуба, i мiцне собi викохає мiж лiсними деревами, ясен посадить, а дощик вирощує. I стане людинi15

оце все на паливо, i вiзьме частину iз того й зогрiється, теж пiдпалить в печi й спече хлiб. Також
виробить бога й йому поклоняється, iдолом зробить його, i перед ним на колiна впадає. Половину16

його вiн попалить в огнi, на половинi його варить м’ясо та їсть, печеню пече й насичається, також
грiється та приговорює: Як добре, нагрiвся, вiдчув я огонь... А останок його вiн за бога вчинив, за17

боввана свого, перед ним на колiна впадає та кланяється, йому молиться й каже: Рятуй же мене, бо
ти бог мiй! Не знають i не розумiють вони, бо їхнi очi зажмуренi, щоб не побачити, i ствердiли їхнi18

серця, щоб не розумiти! I не покладе вiн до серця свого, i немає знання анi розуму, щоб проказати:19

Половину його попалив я в огнi, i на вугiллi його я пiк хлiб, смажив м’ясо та їв. А решту його за огиду
вчиню, буду кланятися дерев’янiй колодi? Вiн годується попелом! Звело його серце обманене, i20

вiн не врятує своєї душi, та не скаже: Хiба не брехня у правицi моїй? Пам’ятай про це, Якове та21

Iзраїлю, бо ти раб Мiй! Я тебе вформував був для Себе рабом, Мiй Iзраїлю, ти не будеш забутий у
Мене! Провини твої постирав Я, мов хмару, i немов мряку грiхи твої, навернися ж до Мене, тебе бо22

Я викупив! Радiйте, небеса, бо Господь це зробив; викликуйте радiсно, глибини землi; втiшайтеся23

спiвом, о гори та лiсе, та в нiм всяке дерево, бо Господь викупив Якова, i прославивсь в Iзраїлi!
Так говорить Господь, твiй Вiдкупитель, та Той, що тебе вформував вiд утроби: Я, Господь, Той, Хто24

чинить усе: Розтягнув Я Сам небо та землю втвердив, хто при тiм був зо Мною? Хто ознаки ламає25

брехливим, i робить безглуздими чарiвникiв, Хто з нiчим мудрецiв вiдсилає, i їхнi знання обертає в
нерозум, Хто сповнює слово Свого раба, i виконує раду Своїх посланцiв, Хто Єрусалимовi каже:26

Ти будеш заселений! а юдейським мiстам: Забудованi будете ви, а руїни його вiдбудую! Хто глибiнi27

проказує: Висохни, а рiчки твої Я повисушую, Хто до Кiра говорить: Мiй пастирю, i всяке Моє28

пожадання вiн виконає та Єрусалимовi скаже: Збудований будеш! а храмовi: Будеш закладений!
Так говорить Господь до Свого помазанця Кiра: Я мiцно тримаю тебе за правицю, щоб перед45

обличчям твоїм повалити народи, i з стегон царiв розв’яжу пояси, щоб вiдчинити дверi перед то-
бою, а брами не будуть замиканi. Я перед тобою пiду й повирiвнюю висунене, дверi мiднi зламаю2

i порозбиваю залiзнi засуви. I дам тобi скарби, що в темрявi, та багатства захованi, щоб пiзнав3

ти, що Я то Господь, Який кличе тебе за йменням твоїм, Бог Iзраїлiв, ради раба Мого Якова й4

ради вибранця Мого Iзраїля, i кличу тебе твоїм iменням, тебе називаю, хоч ти не знаєш Мене. Я5

Господь, i нема вже нiкого, нема iншого Бога, крiм Мене. Я тебе пiдперiзую, хоч ти не знаєш Мене,
щоб дiзналися зо сходу сонця й з заходу, що крiм Мене немає нiчого; Я Господь, i нема вже нiкого,6
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Я, що свiтло формую та темнiсть творю, чиню мир i недолю творю, Я Господь, Який робить це все! 7

Спустiть росу згори, небеса, а iз хмар хай спливе справедливiсть! Хай земля вiдкривається, i хай 8

породить спасiння та правду, хай разом ростуть! Я, Господь, це вчинив! Горе тому, хто з Творцем 9

своїм свариться, черепок iз земних черепкiв! Чи глина повiсть ганчаревi своєму: Що робиш? а дiло
його: Ти без рук! Горе тому, хто патякає батьковi: Пощо ти плодиш? а жiнцi: Пощо ти родиш? Так 10, 11

говорить Господь, Святий Iзраїлiв, i Той, Хто його вформував: Питайте Мене про майбутнє, а долю
синiв Моїх й чин Моїх рук позоставте Менi! Я землю вчинив i створив людину на нiй, небеса Я 12

руками Своїми простяг i про їхнi зорi звелiв. Я збудив його в правдi, i зрiвняю йому всi дороги. Вiн 13

мiсто Моє побудує i вiдпустить вигнанцiв Моїх не за викуп i не за дарунка, говорить Господь Сава-
от. Так говорить Господь: Праця Єгипту й торгiвля Етiопiї та високi севаїтяни перейдуть до тебе та 14

будуть твої. Пiдуть вони за тобою, у кайданах перейдуть, i будуть вклонятись тобi та благати тебе:
Тiльки в тебе є Бог, i нема бiльш, нема iншого Бога! Справдi Ти Бог таємничий, Бог Iзраїлiв, Спа- 15

ситель! Всi вони засоромляться й знiяковiють, майстрi iдолiв пiдуть у соромi разом, Iзраїль же 16, 17

буде спасений вiд Господа вiчним спасiнням: не будете ви засоромленi анi знеславленi аж на вiчнi
вiки! Бо так промовляє Господь, Творець неба. Вiн той Бог, що землю вформував та її вчинив, i 18

мiцно поставив її; не як порожнечу її створив, на проживання на нiй Вiн її вформував. Я Господь, i
нема бiльше iншого Бога! Я не говорив в укриттi, на темному мiсцi землi. Я не говорив до насiння 19

Якова: Шукаєте дармо Мене! Я Господь, говорю справедливiсть, звiщаю правдиве! Зберiться й 20

прийдiть, наблизьтеся разом, урятованi всi iз поганiв! Не знає нiчого, хто дерево носить, боввана
свого, та що молиться боговi, який не поможе. Розкажiть та наблизьте, i хай разом нарадяться: 21

Хто розповiв це вiддавна, iз давнiх часiв це звiстив? Чи ж не Я, ваш Господь? Бож немає вже Бога,
крiм Мене, окрiм Мене нема Бога праведного та Спасителя! Звернiться до Мене й спасетесь, всi 22

кiнцi землi, бо Я Бог, i нема бiльше iншого Бога! Я Собою Самим присягав, справедливiсть iз уст 23

Моїх вийшла, те слово, яке не повернеться: усяке колiно вклонятися буде Менi, усякий язик при-
сягне й Менi скаже: Тiльки в Господi правда та сила! Прийдуть до Нього та засоромляться всi, 24

що на Нього запалюються. Через Господа усправедливляться, i буде прославлене всяке насiння 25

Iзраїля!
Бел упав на колiна, зiгнувся Нево, стали iдоли їхнi для звiрини й худоби. Те, що колись ви но- 46

сили, накладене, мов той тягар на худобу помучену. Зiгнулися й разом упали вони на колiна; не 2

могли врятувати тягара, i самi до полону пiшли... Почуйте Мене, доме Яковiв, та ввесь залишку 3

дому Iзраїлевого, яких вiд живота Я пiдняв, носив вiд утроби, i Я буду Той Самий до старости ва- 4

шої, i до сивини вас носитиму, Я вчинив, i Я буду носити, й Я двигатиму й порятую! До кого Мене 5

ви вподобите та прирiвняєте, до кого подiбним Мене ви учините, щоб схожому бути? Тi, що золото 6

сиплють з киси, срiбло ж важать вагою, винаймлюють золотаря, щоб iз того їм бога зробив, i перед
ним вони падають та поклоняються, носять його на плечi, пiдiймають його, i ставлять його на мiсцi 7

його. I стоїть, i з мiсця свого вiн не рухається; коли ж хто до нього кричить, то вiн не вiдповiсть, i не
врятує його вiд недолi. Пам’ятайте про це та змужнiйте, вiзьмiть це на розум, провинники! Па- 8, 9

м’ятайте про давнє, вiдвiчне, бо Я Бог, i немає бiльш Бога, й нiкого, як Я, що звiщаю кiнець вiд 10

початку, i наперед що не сталося ще, i що говорю: Мiй замiр вiдбудеться, i всяке жадання Своє Я
вчиню, що хижого птаха зо сходу прикликую, з краю далекого мужа Своєї поради! Так, Я сказав 11

те й спроваджу, що Я задумав був теє зроблю! Почуйте Мене, твердосердi, далекi вiд справедли- 12

вости! Я Свою справедливiсть наблизив, вона недалеко, а спасiння Моє не припiзниться, i дам на 13

Сiонi спасiння, дам Iзраїлевi Свою велич!
Зiйди й сядь у порох, о дiво, дочко Вавилону! Сядь на землю, без трону, о дочко халдеїв! Бо кли- 47

кати бiльше не будуть на тебе: тендитна та випещена! Вiзьми жорна й муки намели, намiтку свою 2

вiдхили, закачай но подолка та стегна вiдкрий, i бреди через рiки, i буде твiй сором вiдкритий, i 3

стид твiй покажеться! Я помсту вчиню, i не буду щадити людини! Наш Вiдкупитель, Господь Са- 4

ваот Йому Ймення, Святий Iзраїлiв. Сиди мовчки й ввiйди до темноти, о дочко халдеїв, бо кликати 5

бiльше не будуть тебе: Панi царств! Розлютився Я на народ Свiй, збезчестив спадщину Своєю, та 6

й вiддав їх у руку твою. Ти не виявила милосердя до них: ти над старцем учинила ярмо своє дуже
тяжким, та й сказала: Навiки я панею буду! I до серця собi не взяла тих речей, не подумала про 7

свiй кiнець... А тепер це послухай, розпещена, що безпечно сидиш, що говориш у серцi своїм: Я, i 8

бiльше нiхто! Не буду сидiти вдовою, i не знатиму страти дiтей! Та прийдуть на тебе несподiвано те 9
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й те в один день, страта дiтей та вдiвство, вони в повнiй мiрi на тебе спадуть при усiй многотi твоїх
чарiв, при силi великiй твоїх заклинань!... Ти ж бо надiю складала на злобу свою, говорила: Нiхто10

не побачить мене! Звела тебе мудрiсть твоя та знання твоє, i сказала ти в серцi своїм: Я, i бiльше
нiхто! I прийде на тебе лихе, що вiдворожити його ти не зможеш, i на тебе нещастя впаде, що не11

зможеш його окупити, i прийде на тебе раптовно спустошення, про яке ти не знаєш... Ставай же з12

своїми закляттями та з безлiччю чарiв своїх, якими ти мучилася вiд юнацтва свого, може зможеш
ти допомогти, може ти настрахаєш! Змучилась ти вiд великої кiлькости рад своїх, хай же стануть i13

хай допоможуть тобi тi, хто небо розрiзує, хто до зiр придивляється, хто провiщує кожного мiсяця,
що має на тебе прийти! Ось стали вони, мов солома: огонь їх попалить, не врятують своєї душi з14

руки полум’я, це не жар, щоб погрiти себе, анi полум’я, щоб сидiти бiля нього... Такими тобi ста-15

нуть тi, що спiвпрацювала ти з ними, ворожбити твої вiд юнацтва твого, кожен буде блудити на свiй
бiк, немає нiкого, хто б тебе врятував!

Послухайте це, доме Яковiв, що зветесь iменням Iзраїлевим, i що вийшли iз Юдиних вод, що48
клянетеся Йменням Господнiм та Бога Iзраїля згадуєте, хоч не в правдi та не в справедливостi! Бо2

вiд мiста святого вони прозиваються та на Бога Iзраїлевого спираються, Йому Ймення Господь
Саваот! Я вiддавна звiщав про минуле, iз уст Моїх вийшло воно й розповiв Я про нього, раптовно3

зробив, i прийшло. Тому, що Я знав, що впертий ти є, твоя ж шия то м’язи залiзнi, а чоло твоє4

мiдяне, то звiщав Я вiддавна тобi, iще поки прийшло, розповiв Я тобi, щоб ти не говорив: Мiй5

божок це зробив, а про це наказав мiй бовван та мiй iдол. Ти чув, переглянь усе це; i ви хiба не6

визнаєте цього? Тепер розповiв Я тобi новини й таємницi, яких ти не знав. Тепер вони створенi,7

а не вiддавна, а перед цим днем ти не чув був про них, щоб не сказати: Оце я їх знав. Та не чув8

ти й не знав, i вiддавна ти не вiдкривав свого вуха, бо Я знав, що напевно ти зрадиш, i звано тебе
вiд утроби: перевертень. Ради Ймення Свого Я спиняю Свiй гнiв, i ради слави Своєї Я стримуюся9

проти тебе, щоб не знищити тебе. Оце перетопив Я тебе, але не як те срiбло, у горнi недолi тебе10

дослiдив. Ради Себе, ради Себе роблю, бо як буде збезчещене Ймення Моє? А iншому слави11

Своєї не дам. Почуй Мене, Якове та Iзраїлю, Мiй покликаний: Це Я, Я перший, також Я останнiй!12

Теж рука Моя землю заклала, i небо напнула правиця Моя, Я закличу до них i вони стануть разом.13

Зберiться ви всi та й послухайте: Хто серед вас розповiв був про те? Кого Господь любить, вчинить14

волю Його в Вавилонi, рамено ж Його на халдеях. Я, Я говорив i покликав його, спровадив його,15

i вiн на дорозi своїй буде мати поводження. Наблизьтесь до Мене, послухайте це: Споконвiку Я16

не говорив потаємно; вiд часу, як дiялось це, Я був там. А тепер послав Мене Господь Бог та Його
Дух. Так говорить Господь, твiй Вiдкупитель, Святий Iзраїлiв: Я Господь, Бог твiй, що навчає тебе17

про корисне, що провадить тебе по дорозi, якою ти маєш ходити. О, коли б ти прислухувався до18

Моїх заповiдей, то був би твiй спокiй, як рiчка, а твоя справедливiсть, немов морськi хвилi! А19

насiння твого було б, як пiску, а нащадкiв твого живота немов зернят його, i витяте й вигублене не
було б твоє ймення iз-перед обличчя Мого! Вирушiть iз Вавилону, втечiть вiд халдеїв, радiсним20

спiвом звiстiть, оце розголосiть, аж до краю землi рознесiть це, скажiть: Господь викупив раба
Свого Якова! I спраги не знали вони на пустинях, якими провадив Вiн їх: воду з скелi пустив їм,21

Вiн скелю розбив i вода потекла! Для безбожних спокою немає, говорить Господь.22

Почуйте Мене, острови, i народи здалека, вважайте: Господь iз утроби покликав Мене, Моє49
Ймення згадав з нутра неньки Моєї. I Мої уста вчинив Вiн, як той гострий меч, заховав Мене в2

тiнi Своєї руки, i Мене вчинив за добiрну стрiлу, в Своїм сагайдацi заховав Вiн Мене. I до Мене3

прорiк: Ти раб Мiй, Iзраїлю, Яким Я прославлюсь! I Я вiдповiв: Надаремно трудивсь Я, на по-4

рожнечу й марноту зужив Свою силу: Справдi ж з Господом право Моє, i нагорода Моя з Моїм
Богом. Тепер же промовив Господь, що Мене вформував Собi вiд живота за раба, щоб навернути5

Собi Якова, i щоб Iзраїль для Нього був зiбраний. I був Я шанований в очах Господнiх, а Мiй Бог
стався мiццю Моєю. I Вiн сказав: Того мало, щоб був Ти Менi за раба, щоб вiдновити племена6

Якова, щоб вернути врятованих Iзраїля, але Я вчиню Тебе свiтлом народiв, щоб був Ти спасiнням
Моїм аж до краю землi! Так говорить Господь, Вiдкупитель Iзраїлiв, Святий його, до погордже-7

ного на душi, до обридженого вiд людей, до раба тих володарiв: Побачать царi, i князi повстають,
i поклоняться ради Господа, що вiрний, ради Святого Iзраїлевого, що вибрав Тебе. Так говорить8

Господь: За часу вподобання Я вiдповiв Тобi, в день спасiння Тобi допомiг, i стерегтиму Тебе, i дам
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Я Тебе заповiтом народовi, щоб край обновити, щоб подiлити спадки спустошенi, щоб в’язням 9

сказати: Виходьте, а тим, хто в темнотi: З’явiться! При дорогах вони будуть пастися, i по всiх лисих
горбовинах їхнi пасовиська. Не будуть голоднi вони, анi спрагненi, i не вдарить їх спека, нi сонце, 10

бо Той, Хто їх милує, їх попровадить i до водних джерел поведе їх. I вчиню Я всi гори Свої за доро- 11

гу, i пiдiймуться битi шляхи Мої. Ось цi здалека прийдуть, а цi ось iз пiвночi й з заходу, а цi з краю 12

Сiнiм. Радiйте, небеса, звеселися ти, земле, ви ж, гори, втiшайтеся спiвом, бо Господь звеселив 13

Свiй народ, i змилувався над Своїми убогими! I сказав був Сiон: Господь кинув мене, i Господь 14

мiй про мене забув... Чи ж жiнка забуде своє немовля, щоб не пожалiти їй сина утроби своєї? Та 15

коли б вони позабували, то Я не забуду про тебе! Отож на долонях Своїх тебе вирiзьбив Я, твої 16

мури позавсiди передо Мною. Синове твої поспiшаться до тебе, а тi, хто руйнує тебе й тi, хто ни- 17

щить тебе, повiдходять вiд тебе. Здiйми свої очi навколо й побач: всi вони позбиралися й йдуть ось 18

до тебе! Як живий Я, говорить Господь: усiх їх, як оздобу, зодягнеш, та пiдв’яжешся ними, немов
наречена. Бо руїни твої та пустинi твої, i зруйнований край твiй тепер справдi стануть тiсними для 19

мешканцiв, i будуть вiддаленi тi, хто тебе руйнував. Iще до вух твоїх скажуть синове сирiтства тво- 20

го: Тiсне менi мiсце оце, посунься для мене, й я сяду! I ти скажеш у серцi своїм: Хто менi їх зродив, 21

як була осирочена я та самiтна, була вигнана та заблудила? I хто виховав їх? Я зосталась сама, а
цi, звiдки вони? Так сказав Господь Бог: Ось Я пiдiйму Свою руку до людiв, i пiднесу до народiв 22

прапора Свого, i позносять синiв твоїх в пазусi, а дочок твоїх поприносять на плечах. I будуть царi 23

за твоїх вихователiв, а їхнi царицi за няньок твоїх. Лицем до землi вони будуть вклонятись тобi та
лизатимуть пил твоїх нiг, i ти пiзнаєш, що Я то Господь, що не посоромляться тi, хто на Мене надi-
ється! Чи ж вiд сильного буде вiднята здобич, i чи награбоване гвалтiвником урятоване буде? Бо 24, 25

Господь каже так: Полоненi вiдiбранi будуть вiд сильного, i врятована буде здобич насильника, i Я
стану на прю iз твоїми суперечниками, синiв же твоїх Я спасу. I Я змушу твоїх гнобителiв їсти тiло 26

своє, i вони повпиваються власною кров’ю, немов би вином молодим... I пiзнає тодi кожне тiло, що
Я то Господь, твiй Спаситель та твiй Вiдкупитель, Потужний Яковiв!

Так говорить Господь: Де вашої матерi лист розводовий, з яким Я її вiдпустив? Або хто є з Моїх 50
боргувальникiв, якому Я вас був продав? Тож за вашi провини ви проданi, i за вашi грiхи ваша
мати вiдпущена. Чому то нiкого немає, коли Я приходжу, i не вiдповiдає нiхто, коли кличу? Чи 2

рука Моя справдi короткою стала, щоб викупляти, i хiба рятувати нема в Менi сили? Таж докором
Своїм Я висушую море, обертаю рiки в пустиню, їхня риба гниє без води й умирає iз прагнення!
Небеса зодягаю Я в темряву, i покриттям їхнiм верету чиню. Господь Бог Менi дав мову вправну, 3, 4

щоб умiти змiцнити словом змученого, Вiн щоранку пробуджує, збуджує вухо Менi, щоб слухати,
мов учнi. Господь Бог вiдкрив вухо Менi, й Я не став неслухняним, назад не вiдступив. Пiдставив 5, 6

Я спину Свою тим, хто б’є, а щоки Свої щипачам, обличчя Свого не сховав вiд ганьби й плювання.
Але Господь Бог допоможе Менi, тому не соромлюся Я, тому Я зробив був обличчя Своє, немов 7

кремiнь, i знаю, що не буду застиджений Я. Близько Той, Хто Мене всправедливлює, хто ж стане 8

зо Мною на прю? Станьмо разом, хто Мiй супротивник? Хай до Мене пiдiйде! Отож, Господь Бог 9

допоможе Менi, хто ж отой, що признає Мене винуватим? Хто мiж вами лякається Господа i голос 10

Його Отрока слухає? Хто ходить у темрявi, свiтла ж немає йому, хай надiється вiн на Господнє
Iм’я, i хай на Бога свого опирається! Тож усi, що огонь ви запалюєте, що огненними стрiлами 11

ви поузброюванi, ходiть у жарi свого огню та в стрiлах огненних, якi розпалили! З Моєї руки оце
станеться вам, i ви будете в муках лежати!

Почуйте Мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Господа! Погляньте на скелю, з якої ви 51
витесанi, i на каменоломню, з якої ви видовбанi. Гляньте на Авраама, батька свого, та на Сар- 2

ру, що вас породила, бо тiльки одного його Я покликав, але благословив був його та розмножив
його. Бо Сiона Господь потiшає, всi руїни його потiшає, й обертає пустинi його на Еден, його ж 3

степ на Господнiй садок! Пробуватимуть в ньому утiха та радiсть, хвала й пiсноспiви. Послухай 4

Мене, Мiй народе, i вiзьми до вух, ти племено Моє, бо вийде вiд Мене Закон, а Своє правосуд-
дя поставлю за свiтло народам! Близька правда Моя: вийде спасiння Моє, а рамена Мої будуть 5

суд видавати народам. Острови будуть мати надiю на Мене i сподiвання свої покладуть на раме-
но Моє. Здiймiть свої очi до неба, i погляньте на землю додолу! Бо небо, як дим, продереться, а 6

земля розпадеться, мов одiж, мешканцi ж її, як та воша, погинуть, спасiння ж Моє буде вiчне, а
правда Моя не зламається! Почуйте Мене, знавцi правди, народе, що в серцi його Мiй Закон: Не 7
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бiйтеся людської ганьби та їхнiх образ не лякайтесь, бо поточить їх мiль, мов одежу, й як вовну,8

черва їх зжере, а правда Моя буде вiчна, i спасiння моє з роду в рiд! Збудися, збудись, зодягнися у9

силу, рамено Господнє! Збудися, як у давнину, як за поколiння вiкiв! Хiба це не ти Рагава зрубало,
крокодила здiравило? Хiба це не ти море висушило, води безоднi великої, що морську глибину10

вчинило дорогою, щоб викупленi перейшли? Отак визволенцi Господнi повернуться та до Сiону11

зо спiвом увiйдуть, i на їхнiй головi буде радiсть вiдвiчна, веселiсть та втiху осягнуть вони, а жур-
ба та зiдхання втечуть! Я, Я ваш Той Утiшитель! Хто ж то ти, що боїшся людини смертельної й12

людського сина, що до трави вiн подiбний? I ти забуваєш про Господа, що вчинив був тебе, що13

напнув небеса Вiн та землю заклав, i завжди щоденно лякаєшся гнiву гнобителя, що готовий тебе
погубити. Але де той гнобителiв гнiв? Закутий в кайдани небавом розв’язаний буде, i не помре вiн14

у ямi, i не забракне йому його хлiба. Бо Я Господь, Бог твiй, що збурює море, й ревуть його хвiлi,15

Господь Саваот Йому Ймення! I кладу Я слова Свої в уста твої та ховаю тебе в тiнi рук Своїх,16

щоб небо напнути та землю закласти, i сказати Сiоновi: Ти Мiй народ! Збудися, збудися, устань,17

дочко Єрусалиму, що з руки iз Господньої випила ти келiх гнiву Його, чашу-келiха одуру випила,
вицiдила... Зо всiх тих синiв, що вона породила, нiкого нема, хто б провадив її; зо всiх тих синiв,18

яких виховала, нiкого нема, хто б пiдтримав її... Цi двi речi спiткали тебе, але хто пожалiє тебе?19

Руїна й недоля, i голод та меч, хто розважить тебе? Синове твої повмлiвали, лежали на розi всiх20

вулиць, мов олень у тенетах, повнi гнiву Господнього, крику Бога твого... Тому то послухай оцього,21

убога й сп’янiла, але не з вина: Так говорить Господь твiй, Господь i твiй Бог, що на прю за народ22

Свiй стає: Ось келiха одуру Я забираю з твоєї руки, чашу-келiха гнiву Мого, бiльше пити його вже
не будеш! I дам Я його в руку тих, що гнобили тебе, що вони до твоєї душi говорили: Схились, i по23

тобi ми перейдемо! I поклала ти спину свою, немов землю, й як вулицю для перехожих...
Збудися, збудись, зодягнися, Сiоне, у силу свою, зодягнися у щати пишноти своєї, о Єрусалиме,52

о мiсто святе, бо вже необрiзаний та занечищений бiльше не ввiйде до тебе! Обтруси з себе порох,2

устань та сiдай, Єрусалиме! Розв’яжи пута шиї своєї, о бранко, о дочко Сiону! Бо Господь каже3

так: Задармо були ви попроданi, тому будете викупленi не за срiбло. Бо так Господь Бог промов-4

ляє: До Єгипту зiйшов був народ Мiй впочатку, щоб мешкати там, а Ашшур за нiщо його тиснув.
А тепер що Менi тут, говорить Господь, коли взятий даремно народ Мiй? Шалiють володарi їхнi,5

говорить Господь, i постiйно ввесь день Моє Ймення зневажене... Тому Моє Ймення пiзнає на-6

род Мiй, тому того дня вiн пiзнає, що Я то Отой, що говорить: Ось Я! Якi гарнi на горах ноги7

благовiсника, що звiщає про мир, що добро провiщає, що спасiння звiщає, що говорить Сiоновi:
Царює твiй Бог! Слухай, твої сторожi зняли голос, укупi спiвають, бо бачать вони око-в-око, коли8

до Сiону Господь повертається. Радiйте, спiвайте сумiсно, о єрусалимськi руїни, бо народа Свого9

Господь звеселив, викупив Єрусалима! Господь обнажив на очах усiх народiв святеє рамено Своє,10

i спасiння вiд нашого Бога побачать всi кiнцi землi! Уступiться, вступiться та вийдiть iзвiдти, не-11

чистого не доторкайтеся, вийдiть з середини його, очистьтеся ви, що носите посуд Господнiй! Бо12

не в поспiху вийдете i не навтеки ви пiдете, бо пiде Господь перед вами, за вами ж Iзраїлiв Бог.
Ось стане розумне робити Мiй Отрок, пiдiйметься й буде повищений, i височенним Вiн стане! Як13, 14

багато-хто Ним дивувались, такий то був змiнений образ Його, що й не був людиною, а вигляд Йо-
го, що й не був сином людським! так Вiн здивує численних народiв, царi свої уста замкнуть перед15

Ним, бо побачать, про що не говорено їм, i зрозумiють, чого не чували вони!...
Хто нашiй спасеннiй тiй звiстцi повiрив, i над ким вiдкривалось рамено Господнє? Бо Вiн вирiс53, 2

перед Ним, мов галузка, i мов корiнь з сухої землi, не мав Вiн принади й не мав пишноти; i ми
Його бачили, та краси не було, щоб Його пожадати! Вiн погорджений був, Його люди покинули,3

страдник, знайомий з хоробами, i вiд Якого обличчя ховали, погорджений, i ми не цiнували Його...
Направду ж Вiн немочi нашi узяв i нашi болi понiс, а ми уважали Його за пораненого, нiби Бог Його4

вдарив поразами й мучив... А Вiн був ранений за нашi грiхи, за нашi провини Вiн мучений був,5

кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено! Усi ми блудили, немов тi овечки,6

розпорошились кожен на власну дорогу, i на Нього Господь поклав грiх усiх нас! Вiн гноблений7

був та понижуваний, але уст Своїх не вiдкривав. Як ягня був проваджений Вiн на заколення, й як
овечка перед стрижiями своїми мовчить, так i Вiн не вiдкривав Своїх уст... Вiд утиску й суду Вiн8

забраний був, i хто збагне Його рiд? Бо з краю живих Вiн вiдiрваний був, за провини Мого народу
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на смерть Його дано... I з злочинцями визначили Йому гроба Його, та Його поховали в багатого, 9

хоч провини Вiн не учинив, i не було в Його устах омани... Та зволив Господь, щоб побити Його, 10

щоб муки завдано Йому. Якщо ж душу Свою покладе Вiн як жертву за грiх, то побачить насiння, i
житиме довгiї днi, i замiр Господнiй рукою Його буде мати поводження! Вiн через муки Своєї душi 11

буде бачити плiд, та й насититься. Справедливий, Мiй Отрок, оправдає пiзнанням Своїм багатьох,
i їхнi грiхи понесе. Тому то дам удiл Йому мiж великими, i з потужними буде дiлити здобич за те, 12

що на смерть вiддав душу Свою, i з злочинцями був порахований, хоч грiх багатьох Сам носив i
заступавсь за злочинцiв!

Веселися ж, неплiдна, яка не родила, спiванням утiшайся й радiй, що мук породiльних не ма- 54
ла, бо в покиненої буде бiльше синiв вiд синiв замiжньої, говорить Господь! Пошир мiсце намету 2

свого, а завiси наметнi помешкань твоїх повитягай, не затримуй! Свої шнури продовж, а кiлочки
свої позмiцняй! Бо праворуч i лiворуч поширишся ти, а насiння твоє одiдичать народи, i заселять 3

мiста опустошенi. Не бiйся, бо сорому ти не зазнаєш, i не соромся, бо не будеш застиджена, бо 4

про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удiвства свого ти не будеш уже пам’ятати!... Бо Муж 5

твiй, Творець твiй, Господь Саваот йому Ймення, а твiй Викупитель Святий Iзраїлiв, Вiн Богом усi-
єї землi буде званий! Бо Господь був покликав тебе, як покинуту жiнку й засмучену духом, й як 6

жiнку юнацтва Свого, як була ти вiдкинена, каже твiй Бог. На хвильку малу Я тебе був покинув, 7

але з милосердям великим тебе позбираю. У запалi гнiву Я сховав був обличчя Своє на хвилину 8

вiд тебе, та вiчною милiстю змилуюся над тобою, каже твiй Викупитель, Господь. Бо для Мене оце 9

мов тi Ноєвi води: як Я присягнув був, що Ноєвi води не прийдуть уже над землею, так Я присягнув,
щоб на тебе не гнiватися й не картати тебе! Бо зрушаться гори й холми захитаються, та милiсть 10

Моя не вiдiйде вiд тебе, i заповiт Мого миру не захитається, каже твiй милостивець, Господь. Моя 11

дочко убога та бурею гнана, невтiшна, ось камiння твої покладу в малахiтi, основи ж твої закладу iз
сапфiрiв! I пороблю iз рубiну карнiзи твої, твої ж брами з камiння карбункула, а всю горожу твою з 12

дорогого камiння. Всi сини твої стануть за учнiв Господнiх, i спокiй глибокий настане синам твоїм! 13

Будеш мiцно поставлена правдою, стань далеко вiд утиску, бо не боятимешся, i вiд страху, бо до 14

тебе не зблизиться вiн. Коли хто чiплятися буде до тебе, то це не вiд Мене, хто чiплятися буде до 15

тебе, той перед тобою впаде. Отож, Я створив коваля, який дме на огонь iз вугiлля, i вироблює 16

зброю свого ремесла; i вигубника теж Я створив, який нищить ту зброю. Жодна зброя, що зро- 17

блена буде на тебе, не матиме успiху, i кожнiсiнького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це
спадщина Господнiх рабiв, а їхнє оправдання вiд Мене, говорить Господь!

О, всi спрагненi, йдiть до води, а ви, що не маєте срiбла, iдiть, купiть живности, й їжте! I йдiть, 55
без срiбла купiть живности, i без платнi вина й молока! Нащо будете важити срiбло за те, що не 2

хлiб, i працю вашу за те, що не ситить? Послухайте пильно Мене, й споживайте добро, i нехай
розкошує у наситi ваша душа! Нахилiть своє вухо, й до Мене прийдiть, послухайте, й житиме 3

ваша душа! I з Я вами складу заповiта навiки на незмiннi Давидовi милостi. Отож, Його дав Я 4

за свiдка народам, за проводиря та владику народам. Тож покличеш народ, що не знаєш його, i 5

той люд, що не знає тебе, i вони поспiшаться до тебе, ради Господа, Бога твого, i ради Святого
Iзраїлевого, що прославив тебе. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Вiн 6

близько! Хай безбожний покине дорогу свою, а крутiй свої задуми, i хай до Господа звернеться, 7

i його Вiн помилує, i до нашого Бога, бо Вiн пробачає багато! Бо вашi думки не Мої це думки, а 8

дороги Мої то не вашi дороги, говорить Господь. Бо наскiльки небо вище за землю, настiльки вищi 9

дороги Мої за вашi дороги, а думки Мої за вашi думки. Бо як дощ чи то снiг сходить з неба й туди 10

не вертається, аж поки землi не напоїть i родючою вчинить її, i насiння дає сiвачевi, а хлiб їдуновi,
так буде i Слово Моє, що виходить iз уст Моїх: порожнiм до Мене воно не вертається, але зробить, 11

що Я пожадав, i буде мати поводження в тому, на що Я його посилав! Бо з радiстю вийдете ви, i з 12

миром провадженi будете. Гори й холми будуть тiшитися перед вами спiванням, i всi польовi дерева
будуть плескати в долонi. На мiсце тернини зросте кипарис, а замiсть кропиви появиться мирт. I 13

стане усе Господевi на славу, на вiчну ознаку, яка не понищиться!
Так говорить Господь: Бережiть правосуддя й чинiть справедливiсть, незабаром бо прийде спа- 56

сiння Моє, i появиться правда Моя. Блаженна людина, що робить таке, i син людський, що мiцно 2

тримається цього, що хоронить суботу, щоб її не безчестити, та береже свою руку, щоб жодного
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зла не вчинити! I нехай не повiсть чужинець, який прилучився до Господа, кажучи: Насправдi ме-3

не вiддiлив вiд народу Свого Господь, i скопець хай не скаже: Таж я сухе дерево! Бо так каже4

Господь про скопцiв, що суботи Мої бережуть, i вибирають завгодне Менi, i що тримаються мiцно
Мого заповiту: Я їм дам у Своїм домi та в мурах Своїх мiсце i ймення, що краще воно за синiв та5

дочок, Я дам йому вiчне iм’я, яке не понищиться! А тих чужинцiв, що пристали до Господа, щоб6

служити Йому та любити Господнє Iм’я, щоб бути Йому за рабiв, усiх, хто хоронить суботу, щоб її
не збезчестити, i тих, що тримаються мiцно Мого заповiту, їх спроваджу на гору святую Мою та7

потiшу їх в домi молитви Моєї! Цiлопалення їхнi та їхнi жертви будуть Менi до вподоби на Моїм
жертiвнику, бо Мiй дiм буде названий домом молитви для всiх народiв! Слово Господа Бога, що8

збирає вигнанцiв Iзраїля: Я ще позбираю до нього, до його зiбраних! Польова вся звiрино, при-9

будьте спожити, також лiсова вся звiрино! Його вартiвники всi слiпi, не знають нiчого, всi вони10

пси нiмi, якi гавкати не можуть, мрiйники, лежнi, що люблять дрiмати! I це пси ненажери, що не11

знають насичення, i це пастирi тi, що не вмiють уважати: усi вони ходять своєю дорогою, кожен з
свого кiнця до своєї здобичi... Прийдiть но, говорять, вiзьму я вина, та напою п’янкого нажлукти-12

мось, i буде i цей день, i завтрiшнiй день далеко щедрiший!...
Праведний умирає, i немає нiкого, хто б узяв це до серця, i мужi побожнi беруться зо свiту, i57

немає такого, хто б те зрозумiв, що вiд зла забирається праведний з свiту! Вiн вiдходить iз миром;2

на ложах своїх спочивають, хто ходить прямою дорогою. Та наблизьтесь сюди, ви сини чарiвницi,3

насiння чужоложникове та блудницi, над ким розкошуєте ви, над ким розкриваєте рота, висовує-4

те язика? Хiба ви не дiти переступу, насiння брехнi, ви, що палитесь пристрастю серед дубiв, пiд5

деревом кожним зеленим, що дiтей над потоками рiжете, пiд скельними щiлинами? У гладеньких6

камiннях потоку твiй удiл, вони, вони доля твоя! I їм ти лила жертву литу, хлiбну жертву приноси-
ла! Чи цим Я заспокоєний буду? На горi на високiй та висуненiй ти поставила ложе своє, i туди7

ти приходиш приносити жертви. I ти за дверима й одвiрком кладеш свого пам’ятника культового,8

бо ти вiдступила вiд Мене, обнажаєшся й входиш, поширюєш ложе своє, i складаєш умову собi з
одним з тих, що з ними ти любиш лежати, де мiсце нагледиш. I ти до Молоха з оливою ходиш, i9

намножуєш мастi свої; i посилаєш далеко своїх посланцiв, i знижаєшся аж до шеолу. Ти змучу-10

валась на численних дорогах своїх, але не казала: Зрiкаюсь! Знайшла ти оживлення сили своєї,
тому не ослабла. I за ким побивалася ти та лякалась, що невiрною стала й Мене не згадала, не11

клала на серцi своєму? Хiба не тому, що мовчав Я вiд вiку, то ти не боїшся Мене? Я виявлю про12

справедливiсть твою та про вчинки твої, та вони не поможуть тобi! Як ти будеш кричати, нехай13

порятує тебе твоя зграя божкiв. Але вiтер усiх їх розвiє, схопить подих; хто ж на Мене надiється,
землю вспадкує й гору святую Мою одiдичить! I Вiн каже: Будуйте дорогу, будуйте дорогу, почи-14

стьте дорогу, заберiть перешкоди з дороги народу Мого! Бо так промовляє Високий i Пiднесений,15

повiки Живущий, i Святий Його Ймення: Пробуваю Я на Височинi та в святинi, i з зламаним та
з упокореним, щоб оживляти духа скромних, i щоб оживляти серця згноблених! Бож не вiчно Я16

буду судитись, i не завжди Я гнiватись буду, бо дух з-вiд обличчя Мого зомлiв би, та й душi, якi Я
вчинив. Я гнiвався був за грiх користолюбства його, та й уразив його, заховав Я обличчя Своє й17

лютував, та пiшов вiн, вiдступний, дорогою серця свого. Я бачив дороги його, i вздоровлю його, i18

його поведу й дам потiху для нього й для тих, що сумують iз ним. Створю Я плiд уст: Спокiй, спокiй19

далекому та близькому! говорить Господь, i вздоровлю його. А тi несправедливi як море розбур-20

хане, коли бути спокiйним не може воно, i коли води його багно й мул викидають. Для безбожних21

спокою немає, говорить Господь!
Кричи на все горло, не стримуйсь, свiй голос повищ, мов у сурму, й об’яви ти народовi Моєму58

про їхнiй переступ, а домовi Якова їхнi грiхи! Вони бо щоденно шукають Мене та жадають пiзнати2

дороги Мої, мов народ той, що праведне чинить, i права свого Бога не кидає. Питаються в Мене
вони про права справедливости, жадають наближення Бога: Нащо ми постимо, коли Ти не бачиш,3

мучимо душу свою, Ти ж не знаєш того? Отак, у день посту свого ви чините волю свою, i всiх ваших
робiтникiв тиснете! Тож на сварку та заколот постите ви, та щоб кулаком бити нахабно... Тепер4

ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височинi! Хiба ж оце пiст, що Я вибрав його,5

той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, i стелить верету та
попiл? Чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа? Чи ж ось це не той пiст, що Я6
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вибрав його: розв’язати кайдани безбожности, пута ярма розв’язати й пустити на волю утиснених, i
всяке ярмо розiрвати? Чи ж не це, щоб вламати голодному хлiба свого, а вбогих бурлакiв до дому 7

впровадити? Що як побачиш нагого, щоб вкрити його, i не сховатися вiд свого рiдного? Засяє тодi, 8

мов досвiтня зоря, твоє свiтло, i хутко шкiрою рана твоя заросте, i твоя справедливiсть ходитиме
перед тобою, а слава Господня сторожею задньою! Тодi кликати будеш i Господь вiдповiсть, будеш 9

кликати i Вiн скаже: Ось Я! Якщо вiддалиш з-помiж себе ярмо, не будеш пiдносити пальця й казати
лихого, i будеш давати голодному хлiб свiй, i знедолену душу наситиш, тодi то засвiтить у темрявi 10

свiтло твоє, i твоя темрява нiби як полудень стане, i буде Господь тебе завжди провадити, i душу 11

твою нагодує в посуху, костi твої позмiцняє, i ти станеш, немов той напоєний сад, i мов джерело
те, що води його не всихають! I руїни вiдвiчнi сини твої позабудовують, поставиш основи довiчнi, i 12

будуть тебе називати: Замуровник пролому, направник шляхiв для поселення! Якщо ради суботи 13

ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день Мiй святий, i будеш звати суботу
приємнiстю, днем Господнiм святим та шанованим, i її пошануєш, не пiдеш своїми дорогами, дiла
свого не шукатимеш та не будеш казати даремнi слова, тодi в Господi розкошувати ти будеш, i 14

Вiн посадовить тебе на висотах землi, та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька
твого, бо уста Господнi сказали оце!

Ото ж бо, Господня рука не скоротшала, щоб не помагати, i Його вухо не стало тяжким, щоб не 59
чути, бо то тiльки переступи вашi вiддiлювали вас вiд вашого Бога, i вашi провини ховали обличчя 2

Його вiд вас, щоб Вiн не почув, бо вашi долонi заплямленi кров’ю, вашi ж пальцi беззаконням, 3

уста вашi говорять неправду, язик ваш белькоче лихе! Немає нiкого, хто б кликав на суд, i нiкого 4

нема, хто судився б поправдi, кожен надiю кладе не марноту й говорить неправду, вагiтнiє бiдою й
породжує злочин! Висиджують яйця гадючi та тчуть павутиння: хто з’їсть з їхнiх яєць, помирає, а 5

з розбитого гадина вийде... Нитки їхнi не стануть одежею, i виробами своїми вони не покриються: 6

їхнi дiла дiла кривди, i в їхнiх руках чин насильства... Їхнi ноги бiжать на лихе, i спiшать проливати 7

невинну кров, їхнi думки думки кривднi, руїна й погибiль на їхнiх дорогах! Дороги спокою не зна- 8

ють, i правосуддя немає на їхнiх стежках, вони покрутили собi свої стежки, i кожен, хто нею ступає,
не знає спокою. Тому вiддалилося право вiд нас, i не сягає до нас справедливiсть! чекаємо свiтла, 9

та ось темнота, чекаємо сяйва та й у темнощах ходимо! Ми мацаємо, мов невидющi, за стiну, нав- 10

помацки ходимо, мов тi безокi; спотикаємося ми опiвднi, немов би смерком, мiж здоровими ми, як
померлi!... Усi ми ревемо, як ведмедi, i мов голуби тi постiйно воркочемо, чекаємо права й немає, 11

спасiння й вiд нас вiддалилось воно... Бо помножились нашi переступи перед Тобою, i свiдкують 12

на нас грiхи нашi, бо з нами переступи нашi, а нашi провини ми знаємо їх! Ми зраджували й гово- 13

рили неправду на Господа, i повiдступали вiд нашого Бога, казали про утиск та вiдступ, вагiтнiли й
видумували з свого серця слова неправдивi... I правосуддя назад вiдступилося, а справедливiсть 14

здалека стоїть, бо на майданi спiткнулася iстина, правда ж не може прийти, i iстина зникла, а той, 15

хто вiд злого вiдходить, грабований... I це бачить Господь, i лихе в Його очах, що права нема! I 16

Вiн бачив, що немає нiкого, i дивувавсь, що немає заступника... Та рамено Його Йому допомогло, i
Його справедливiсть пiдперла Його, i Вiн зодягнув справедливiсть, як панцер, а шолома спасiння 17

на Свою голову, i зодягнув шати помсти, як одяг, i покрився горливiстю, мов би плащем! Надолу- 18

жить Вiн гнiвом Своїм ворогам згiдно з учинками їхнiми, Своїм супротивним заплатою, островам
надолужить заплату. I будуть боятися Ймення Господнього з заходу, а слави Його зо схiд сонця, 19

бо прийде, як рiчка рвучка, вiтер Господнiй її пожене, i прийде Викупитель Сiоновi й тим, хто вер- 20

нувся iз прогрiху в Яковi, каже Господь. А Я ось iз ними умова Моя, говорить Господь: Мiй Дух, 21

який на тобi, та слова Мої, що поклав Я до уст твоїх, не уступлять вони з твоїх уст, i з уст нащадкiв
твоїх, i з уст нащадкiв потомства твого, говорить Господь, вiдтепер й аж навiки!

Уставай, свiтися, Єрусалиме, бо прийшло твоє свiтло, а слава Господня над тобою засяла! Бо 60, 2

темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, i слава Його над тобою з’яв-
ляється! I пiдуть народи за свiтлом твоїм, а царi за яснiстю сяйва твого. Здiйми свої очi навколо 3, 4

й побач: усi вони зiбранi, i до тебе iдуть; сини твої йдуть iздалека, а дочок твоїх на руках он не-
суть! Побачиш тодi i роз’яснишся ти, сполохнеться й поширшає серце твоє, бо звернеться мор- 5

ське багатство до тебе, i прийде до тебе багатство народiв! Безлiч верблюдiв закриє тебе, молодi 6

тi верблюди з Мiдiяну й Ефи, усi вони прийдуть iз Шеви, носитимуть золото й ладан та хвали Го-
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споднi звiщатимуть. Всi отари кедарськi зберуться до тебе, барани невайотськi послужать тобi,7

вони пiдуть усi на Мiй вiвтар, як жертва приємна, i Я прославлю дiм слави Своєї! Хто вони, що8

летять, як та хмара, i немов голуби до своїх голубникiв? Бо до Мене збираються мореплавцi, i9

найперше пливуть кораблi iз Таршiшу, щоб привести синiв твоїх здалека, з ними їхнє срiбло та їхнє
золото для Iменi Господа, Бога твого, i для Святого Iзраїля, Вiн бо прославив тебе. I мури твої10

побудують чужинцi, а їхнi царi тобi будуть служити, бо в запалi гнiву Свого Я був уразив тебе, а
в Своїм уподобаннi змилуюся над тобою! I будуть постiйно вiдкритими брами твої, анi вдень, нi11

вночi не замкнуться вони, щоб приносити до тебе багатство народiв, i їхнi царi щоб були припрова-
дженi. Бо погинуть народ та те царство, що не схочуть служити тобi, i цi народи понищенi будуть12

зовсiм! Слава лiванська прибуде до тебе, кипарис, сосна й бук будуть разом, щоб приоздобити13

мiсце святинi Моєї, i мiсце нiг Своїх Я пошаную. I зiгнутi прийдуть до тебе сини твоїх кривдникiв,14

i кланятись будуть до стiп твоїх нiг усi ненависники, i тебе будуть кликати: Мiсто Господнє, Сiон
Святого Iзраїлевого! За те, що була ти покинута та осоружна, о дочко Сiону, i через тебе нiхто не15

ходив, то вчиню тебе славою вiчною, радiстю з роду в рiд! I будеш ти ссати молоко iз народiв, i16

груди царiв будеш ссати, i пiзнаєш, що Я то Господь, твiй Спаситель, а твiй Викупитель Потужний
Яковiв! Замiсть мiдi впроваджу Я золото, i замiсть залiза впроваджу срiбло, i замiсть дерева мiдь,17

а замiсть камiння залiзо, i дозором твоїм зроблю мир, твоїми ж начальниками справедливiсть! В18

твоїм краї не буде вже чуте насилля, руїна й спустошення в межах твоїх, i назвеш свої мури спасi-
нням, а брами свої похвалою! Удень сонце не буде тобi вже за свiтло, i не буде свiтити тобi мiсяць19

за сяйво, бо буде тобi вiчним свiтлом Господь, а твiй Бог за окрасу твою! Не зайде вже сонце твоє,20

i мiсяць твiй вже не сховається, бо буде тобi вiчним свiтлом Господь, i днi жалоби твоєї покiнча-
ться! А народ твiй усi справедливi вони, землю вспадкують навiки, парость Моїх саджанцiв, чин21

Моїх рук на прославлення! Цей малий стане тисячею, i наймолодший народом мiцним! Я, Господь,22

цього часу оце приспiшу!
Дух Господа Бога на менi, бо Господь помазав Мене благовiстити сумирним, послав Мене пере-61

в’язати зламаних серцем, полоненим звiщати свободу, а в’язням вiдчинити в’язницю, щоб прого-2

лосити рiк уподобання Господу, та день помсти для нашого Бога, щоб потiшити всiх, хто в жалобi,
щоб радiсть вчинити сiонським жалобникам, щоб замiсть попелу дати їм оздобу, оливу радости за-3

мiсть жалоби, одежу хвали замiсть темного духа! I будуть їх звати дубами праведности, саджанцями
Господнiми, щоб прославивсь Господь! I вони забудують руїни вiдвiчнi, вiдбудують спустошення4

давнi i вiдновлять мiста поруйнованi, з роду в рiд попустошенi. I встануть чужинцi та й пасти-5

муть вашi отари, i сини чужинця будуть вам рiльниками та вам винарями! I будуть вас кликати:6

Господнi, священики будуть казати на вас: слуги нашого Бога! Ви будете їсти багатство народiв, i
їхньою славою будете славитись. За ваш сором подвiйний i за ганьбу та смуток, ваш удiл, тому7

то посядуть вони в своїм краї подвiйне, радiсть вiчна їм буде! Бо Господь Я, i правосуддя кохаю,8

i ненавиджу розбiй та кривду, i дам їм заплату за чин їхнiй поправдi, i з ними складу заповiта довi-
чного! I буде насiння їхнє знане мiж людами, i мiж народами їхнi нащадки, усi, хто бачити їх буде,9

пiзнають їх, що вони те насiння, яке благословив був Господь! Я радiсно буду втiшатися Господом,10

нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо Вiн зодягнув мене в шату спасiння, i в одежу праве-
дности мене вбрав, немов молодому, поклав Вiн на мене вiнця, i мов молоду, приоздобив красою
мене! Бо так як земля та виводить рослиннiсть свою, й як насiння своє родить сад, так Господь11

Бог учинить, що виросте правда й хвала перед усiма народами!
Не буду мовчати я ради Сiону, i ради Єрусалиму не буду спокiйний, аж поки не вийде, як сяйво,62

його справедливiсть, а спасiння його як горючий свiтильник! I побачать народи твою справедли-2

вiсть, а славу твою всi царi, i йменням новим будуть звати тебе, що уста Господнi докладно означать
його. I ти станеш короною слави в Господнiй руцi й дiядемою царства в долонi Бога свого! Вже3, 4

не скажуть на тебе покинута, а на край твiй не будуть казати вже пустиня, бо тебе будуть кликати
в нiй моя втiха, а край твiй замiжня, бо Господь пожадає тебе, i твiй край буде взятий за жiнку!
Як юнак бере панну за жiнку, так з тобою одружиться Сам Будiвничий, i як тiшиться той молодий5

нареченою, так радiтиме Бог твiй тобою! На мурах твоїх, Єрусалиме, Я поставив сторожу, нiколи6

не буде мовчати вона цiлий день та всю нiч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкнiть, i перед Ним7

не вмовкайте, аж поки не змiцнить, i аж поки не вчинить Вiн Єрусалима за славу Свою на землi!
Господь присягнув був Своєю правицею й потужним раменом Своїм: Направду, не дам уже збiж-8
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жя твого ворогам твоїм, i пити не будуть чужинцi твого виноградного соку, що ти працював бiля
нього! Бо тi, хто збирає його, будуть їсти його та й хвалитимуть Господа, i тi, хто громадить його, 9

будуть пити його на подвiр’ях святинi Моєї! Проходьте, проходьте ви брамами, чистьте дорогу на- 10

родовi! Будуйте дорогу, будуйте дорогу, дорогу ту биту, очистьте вiд каменя, пiдiймiть над народами
прапора! Ось звiщає Господь аж до краю землi: Розкажiте сiонськiй дочцi: Ось приходить Спасi- 11

ння твоє, ось iз Ним нагорода Його, i заплата Його перед Ним! I будуть їх звати народом святим, 12

викупленцями Господа, а на тебе закличуть жадана, незалишене мiсто!
Хто це гряде iз Едому, у шатах червоних iз Боцри? Хто Той пишний в убраннi Своїм, що в величi 63

сили Своєї врочисто гряде? Це Я, що говорить у правдi, що владний спасати! Чого то червона 2

одежа Твоя, а шати Твої як у того, хто топче в чавилi? Сам один Я чавило топтав, i не було iз на- 3

родiв зо Мною нiкого! I Я топтав їх у гнiвi Своїм, i чавив їх у лютi Своїй, i бризкав їх сiк на одежу
Мою, i Я поплямив всi шати Свої... Бо день помсти у серцi Моїм, i надiйшов рiк Мого викуплення! 4

Я дививсь, але помiчника не було, i дивувавсь, бо пiдпори Менi бракувало, та рамено Моє Менi 5

допомогло, а Мiй гнiв вiн пiдтримав Мене! I топтав Я народи у гнiвi Своїм, i ламав їх у лютi Своїй, 6

i вилив на землю їхню кров! Буду згадувати ласки Господнi, Господнi хвали за все те, що вчинив 7

нам Господь, за велике добро те для дому Iзраїля, що вчинив Вiн для них у Своїм милосердi, i в
ласцi великiй Своїй! I сказав: Вони справдi народ Мiй, сини, що неправди не кажуть, i став Вiн 8

для них за Спасителя. В усякому утиску їхньому тiсно було i Йому, i Ангол обличчя Його їх спа- 9

сав. Любов’ю Своєю й Своїм милосердям Вiн викупив їх, i їх пiднiс i носив їх усi днi в давнину. Та 10

стали вони неслухняними й Духа Святого Його засмутили, i Вiн обернувся на ворога їм, Вiн Сам
воював проти них... Тодi то народ Його згадає днi давнi, Мойсея: Де Той, що їх вивiв iз моря iз 11

пастирем отари Своєї? Де Той, що в нього поклав Свого Духа Святого? Що Вiн по правицi Мой- 12

сея провадив рамено величчя Свого, що Вiн перед ними роздiлював воду, щоб зробити Собi вiчне
Iм’я? Що провадив безоднями їх, як коня на пустинi, i вони не спiткнулись? Як сходить у долину 13, 14

худоба, так їх Дух Господнiй водив до спочинку, так i Ти вiв народ Свiй, щоб зробити Собi славне
Iм’я! Поглянь iз небес i побач iз мешкання святинi Своєї та слави Своєї: Де горливiсть Твоя та 15

Твої могутнi чини? Де велике число милосердя Твого та ласки Твоєї, що супроти мене затримали-
ся? Тiльки Ти наш Отець, бо Авраам нас не знає, а Iзраїль нас не пiзнає! Ти, Господи, Отець наш, 16

вiд вiку Iм’я Твоє: наш Викупитель! Нащо, Господи, Ти попустив, що ми блудимо з дорiг Твоїх, 17

нащо робиш твердим наше серце, щоб ми не боялись Тебе? Вернися ради рабiв Своїх, ради племен
спадку Свого! Спадщину займав час короткий святий Твiй народ, противники нашi святиню Твою 18

потоптали! Ми стали такими, немов би вiдвiку Ти не панував був над нами, немов би не кликалося 19

Твоє Ймення над нами!
О, коли б небеса Ти роздер i зiйшов, перед обличчям Твоїм розтопилися б гори, як хворост 64, 2

горить вiд огню, як кипить та вода на огнi, отак щоб Iм’я Твоє стало вiдоме Твоїм ворогам, щоб
перед обличчям Твоїм затремтiли народи! Коли Ти чинив страшнi речi, ми їх не чекали, коли б Ти 3

зiйшов, то перед обличчям Твоїм розтопилися б гори! I вiдвiку не чули, до ушей не доходило, око не 4

бачило Бога, крiм Тебе, Який би зробив так тому, хто надiю на Нього кладе! Ти стрiчаєш того, хто 5

радiє та праведнiсть чинить, отих, що вони на дорогах Твоїх пам’ятають про Тебе. Та розгнiвався
Ти, бо ми в тому згрiшили навiки та несправедливими стали! I стали всi ми, як нечистий, а вся 6

праведнiсть наша немов поплямована мiсячним одiж, i в’янемо всi ми, мов листя, а наша провина,
як вiтер, несе нас... I немає нiкого, хто кликав би Ймення Твоє, хто збудився б триматися мiцно за 7

Тебе, бо вiд нас заховав Ти обличчя Своє й через нашу вину Ти покинув нас нидiти... Тепер же, о 8

Господи, Ти наш Отець, ми глина, а Ти наш ганчар, i ми всi чин Твоєї руки! Не гнiвайся, Господи, 9

сильно, i не пам’ятай повсякчасно провини! Тож споглянь, ми народ Твiй усi! Святi мiста Твої 10

стали пустинею, Сiон став пустелею, степом став Єрусалим... Дiм святощi нашої й нашої слави, в 11

якiм батьки нашi хвалили Тебе, погорiлищем став, а все наше любе руїною стало... Чи й на це ще 12

Себе будеш стримувати, Господи? Будеш мовчати, й занадто карати нас будеш?
Я прихилявся до тих, що Мене не питали, Я знайдений тими, що Мене не шукали. Я казав: 65

Оце Я, оце Я! до народу, що Йменням Моїм не був званий. Я ввесь день простягав Свої руки до 2

люду запеклого, що вiн, за своїми думками, дорогою ходить недоброю, до народу, що в очi Мене 3

прогнiвляє постiйно, що жертви приносить в садках та що палить кадило на цеглах, що сидить у 4
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гробах та ночує по ямах, їсть свинину, i в їхньому посудi юшка нечиста, що говорить: Спинись, не5

зближайся до мене, бо святий я для тебе! Оце дим в Моїй нiздрi, огонь, що палає ввесь день! Ось6

написане перед обличчям Моїм: Я не буду мовчати, але вiдплачу, i надолужу на їхньому лонi! Укупi7

переступи вашi й переступи ваших батькiв, говорить Господь, що кадили на горах i на взгiр’ях Мене
зневажали, i заплату їм вимiряю Я найперше до їхнього лоня!... Так говорить Господь: Коли в гронi8

знаходиться сiк виноградний, i хтось скаже: Не псуй ти його, бо благословення у ньому, отак Я
зроблю ради рабiв Своїх, щоб усього не нищити! I насiння Я виведу з Якова, а з Юди спадкоємця9

гiр Моїх, i вибранцi Мої одiдичать її, i раби Мої житимуть там. I стане Шарон пасовиськом отари,10

а долина Ахор за лiжницю худоби великої, для народу Мого, що шукали Мене. А ви, що Господа11

кидаєте, забуваєте гору святу Мою, що ставите Гаду трапезу, а для Менi виповнюєте жертву литу,
то вас вiдраховую Я для меча, й на колiна впадете ви всi на зарiз, бо кликав Я вас, та ви вiдповiдi12

не дали, говорив був, але ви не чули й робили лихе в Моїх очах, i чого не хотiв, вибирали собi!...
Тому Господь Бог каже так: Ось будуть раби Мої їсти, а ви будете голодувати, ось будуть раби Мої13

пити, а ви будете спрагненi, ось будуть раби Мої радiти, а ви посоромленi будете... Ось раби Мої14

будуть спiвати вiд радости серця свого, ви ж кричатимете вiд сердечного болю, i вiд скрушення духа
заводити будете... I ви своє ймення дасте на прокляття вибранцям Моїм, i Господь Бог тебе вб’є, а15

рабам Своїм дасть iнше ймення, так що хто на землi благословлений буде, буде поблагословлений16

вiн вiрним Богом, а хто на землi присягає, вiрним Богом присягне, бо забудуться утиски давнi i
захованi будуть вони вiд очей Моїх! Бо ось Я створю нове небо та землю нову, i не згадаються речi17

колишнi, i не прийдуть на серце! Тож навiки радiйте та тiштеся тим, що творю Я, бо ось Я створю18

Єрусалима на радiсть, а народа його на веселiсть! I буду Я Єрусалимом радiти, i втiшатися буду19

народом Своїм, i не почується в ньому вже голос плачу й голос зойку! З цього часу не буде вже20

юного днями й старого, який своїх днiв не поповнить, бо сторокий помре як юнак, а грiшник i в вiцi
ста лiт буде проклятий! I доми побудують, i мешкати будуть, i засадять вони виноградники, i будуть21

їхнiй плiд споживати. Не будуть вони будувати, щоб iнший сидiв, не будуть садити, щоб iнший22

спожив, днi бо народу Мого як днi дерева, i вибранцi Мої зуживатимуть чин Своїх рук! Не будуть23

вони працювати надармо, i не будуть родити на страх, вони бо насiння, благословлене Господом,
i нащадки їхнi з ними. I станеться, поки покличуть, то Я вiдповiм, вони будуть iще говорити, а Я24

вже почую! Вовк та вiвця будуть пастися разом, i лев буде їсти солому, немов та худоба, а гадовi25

хлiбом його буде порох!... Вони не чинитимуть зла й вигубляти не будуть на всiй святiй Моїй горi,
говорить Господь.

Так говорить Господь: Небеса Мiй престол, а земля то пiднiжок для нiг Моїх: який же то храм,66
що для Мене збудуєте ви, i яке ото мiсце Його вiдпочинку? Таж усе це створила рука Моя, i так2

все це сталось, говорить Господь! I при тому дивлюсь Я на вбогого та на розбитого духом, i на
тремтячого над Моїм словом. Iнакше хто рiже вола одночасно вбиває людину, приносить у жер-3

тву ягня переломлює шию собацi, дарунка приносить вживає свинячої крови, складає з кадила
частину пригадувальну, одночасно божка благословить... Отак як дороги свої вони повибирали, i
до гидот тих своїх уподобання чує душа їхня, так виберу й Я їх на зведення, i предмета їхнього4

страху на них наведу, за те, що Я кликав i нiхто вiдповiдi не давав, говорив Я й не чули вони, та
чинили лихе в Моїх очах, i вибрали те, чого Я не жадав!... Послухайте слова Господнього тi, що5

на слово Його тремтите: Кажуть вашi брати, що ненавидять вас, що вас ради Ймення Мого вига-
няють: Хай прославлений буде Господь, i ми вашу радiсть побачимо! Та будуть вони посоромленi!
Голос гомону з мiста, голос iз храму, це голос Господа, що заплату дає для Своїх ворогiв! Поки6, 7

зазнала дрижання породу, вона породила, i поки прийшов її бiль, то сина легенько вона привела...
Хто таке коли чув, i хто бачив таке? Чи зроджена буде земля в один день, чи народжений буде на-8

род за одним разом? Бо як тiльки зазнала Сiонська дочка породовi дрижання, то синiв своїх вже
породила... Чи Я допроваджу до породу, i не вчиню, щоб вона породила? говорить Господь. Чи Я,9

що чиню, щоб родила, i стримаю? каже твiй Бог. Радiйте iз Єрусалимом i тiштеся всi ним, хто його10

покохав! Втiшайтесь ним радiстю всi, що з-за нього в жалобi були! Щоб ви ссали й наситилися11

з перс потiхи його, щоб ви ссали та розкошували iз перс його слави! Бо Господь каже так: Ось12

керую до нього Я мир, немов рiчку, i славу народiв, немов той потiк заливний: i ви будете ссати, i на
руках вас носитимуть, i бавитимуть на колiнах! Як когось його ненька втiшає, так вас Я потiшу, i13

ви втiшенi будете Єрусалимом. I побачите це, й серце ваше радiтиме, й як трава молода, розцвiтуть14
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вашi костi! I в рабах Його пiзнана буде Господня рука, i буде Вiн гнiватися на Своїх ворогiв. Бо ось 15

прийде Господь ув огнi, а Його колесницi мов буря, щоб вiдплатити жаром гнiву Свого, а погрози
Свої полум’яним огнем! Бо огнем та мечем Своїм буде судитись Господь з кожним тiлом, i буде 16

багато побитих вiд Господа... А тi, хто освячується й очищає себе у поганських садках, один по 17

одному, всерединi, їдять м’ясо свиняче й гидоти та мишу, вони разом загинуть, говорить Господь!...
I Я знаю їхнi вчинки та їхнi думки, i прийду, щоб зiбрати всi народи й язики, i прийдуть вони й Мою 18

славу побачать! I знака на них покладу, i пошлю урятованих з них до народiв, у Таршiш, Пул, i 19

Лул, в Мешех i Кос, у Тувал та Яван, в острови предалекi, що звiстки про Мене не чули й не бачили
слави Моєї, i звiстять мою славу вони мiж народами! I вони приведуть усiх ваших братiв iз наро- 20

дiв усiх у дарунок для Господа на конях та на колесницях, i на фурах та мулах, та на верблюдах, на
гору святу Мою, до Єрусалиму, говорить Господь, як приносять синове Iзраїлевi дарунка в посу-
динi чистiй до дому Господнього. I вiзьму Я iз них за священикiв та за Левитiв, говорить Господь. 21

Бо як небо нове та нова та земля, що вчиню, стануть перед обличчям Моїм, говорить Господь, так 22

стоятимуть вашi нащадки та ваше iм’я! I станеться, кожного новомiсяччя в часi його, i щосуботи 23

за часу її кожне тiло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям Моїм, говорить Господь. I ви- 24

йдуть вони та й побачать тi трупи людей, що вiдпали вiд Мене, бо їхня черва не помре й не погасне
огонь їхнiй, i стануть вони за гидоту для кожного тiла!



КНИГА ПРОРОКА ЄРЕМIЇ

С
лова Єремiї, сина Хiлкiйїного, з священикiв, що в Анатотi, у Венiяминовому краї, що бу-1, 2

ло до нього Господнє слово за днiв Йосiї, Амонового сина, Юдиного царя, тринадцятого
року його царювання. I було воно й за днiв Єгоякима, сина Йосiїного, Юдиного царя,3

аж до кiнця одинадцятого року Седекiї, сина Йосiїного, Юдиного царя, аж до виходу
Єрусалиму на вигнання в п’ятому мiсяцi. I прийшло менi слово Господнє, говорячи: Ще поки те-4, 5

бе вформував в утробi матернiй, Я пiзнав був тебе, i ще поки ти вийшов iз нутра, тебе посвятив,
дав тебе за пророка народам! А я вiдповiв: О, Господи, Боже, таж я промовляти не вмiю, бо я ще6

юнак!... Господь же менi вiдказав: Не кажи: Я юнак, бо ти пiдеш до всiх, куди тiльки пошлю Я7

тебе, i скажеш усе, що тобi накажу. Не лякайсь перед ними, бо Я буду з тобою, щоб тебе рятувати,8

говорить Господь! I простяг Господь руку Свою, i доторкнувсь моїх уст та й до мене сказав: Ось9

Я дав в твої уста слова Мої! Дивись, Я сьогоднi призначив тебе над народами й царствами, щоб10

виривати та бурити, i щоб губити та руйнувати, щоб будувати й насаджувати! I було менi слово11

Господнє, говорячи: Що ти бачиш, Єремiє? А я вiдказав: Я бачу мигдалеву галузку. I сказав менi12

Господь: Ти добре бачиш, бо Я пильную Свого слова, щоб справдилось воно. I було менi слово13

Господнє подруге таке: Що ти бачиш? А я вiдказав: Я бачу кипляче горня, а перед його звернений
з пiвночi на пiвдень. I сказав менi Господь: З пiвночi вiдкриється зло на всiх мешканцiв землi. Бо14, 15

ось Я покличу всi родини царств на пiвночi, говорить Господь, i вони поприходять, i поставлять ко-
жен свого трона при входi до єрусалимських брам, i навколо при всiх мурах його та при всiх юдиних
мiстах. I буду судитися з ними за всю їхню безбожнiсть, що вони покинули Мене, i кадили iншим16

богам, i вклонялись чинам своїх рук. А ти пiдпережеш стегна свої та й устанеш, i будеш говорити17

їм усе, що Я накажу тобi; не бiйся перед ними, щоб Я не злякав тебе перед ними! Бо Я ось сього-18

днi поставив тебе мiстом твердинним, i залiзним стовпом, i мiдяними мурами проти всiєї цiєї землi,
проти царiв Юди, проти його князiв, проти його священикiв та проти народу цiєї землi. I будуть19

вони воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо Я iз тобою, говорить Господь, щоб тебе рятувати!
I було менi слово Господнє, говорячи: Iди, i проголоси до вух дочки Єрусалиму, говорячи: Так2, 2

говорить Господь: Я згадав тобi ласку юнацтва твого, ту любов, коли ти наречена була та за Мною
ходила в пустинi, в землi незасiянiй. Iзраїль то святiсть для Господа, початок врожаю Його. Всi,3

що їли його, завинили, зло прийде на них, говорить Господь. Послухайте слова Господнього, доме4

Яковiв та всi роди дому Iзраїля! Так говорить Господь: яку кривду знайшли батьки вашi в Менi, що5

вони вiддалились вiд Мене й пiшли за марнотою, i стали марними? I не спитали вони: де Господь,6

що нас вивiв iз краю єгипетського, що провадив Вiн нас по пустинi, по землi степовiй, повнiй ям,
по краю сухому та темному, по краю, що в ньому нiхто не ходив, i що там не осiлась людина? I7

впровадив Я вас до родючого Краю, щоб їсти плоди його й добра його. I ви прибули й занечисти-
ли землю Мою, i зробили гидотою спадщину Мою... Священики не повiли: де Господь? А тi, хто8

тримає Закона, Мене не пiзнали, i пастирi повiдпадали вiд Мене, а пророки Ваалом пророкували,
та за тими пiшли, хто вам не допоможе... Тому то судитися буду ще з вами, говорить Господь, i з9

синами синiв ваших буду судитись! Бо перейдiть острови хiттеян, i побачте, i до Кедару пошлiть,10

та пригляньтеся добре й побачте, чи було там таке, як оце? Чи змiнив люд богiв, хоч не Бог вони?11

А народ Мiй змiнив свою славу на те, що не помагає!... Здивуйтеся цим, небеса, i затремтiть, i12

злякайтесь над мiру, говорить Господь! Бо двi речi лихi Мiй народ учинив: покинули Мене, дже-13

рело живої води, щоб собi подовбати водозбори, водозбори поламанi, що води не тримають. Чи14

Iзраїль Мiй раб? Чи вiн теж крiпак, народжений вдома? Чому ж здобиччю вiн? На нього ревуть15

левчуки, видають голос свiй, i його Край обернули в пустиню, спалили мiста його, так що немає
мешканця... Також сини Мемфiса й Тахпенеса на черепi паслися в тебе. Чи ж зробило тобi це16, 17

не те, що покинув ти Господа, Бога свого, що провадив тебе по дорозi? I тепер що тобi до дороги18

в Єгипет? Щоб пити воду з Шiхору? I що тобi до дороги в Ашшур? Щоб пити воду з Рiки? Хай19

карає тебе твоє зло, i вiдступства твої хай картають тебе, i пiзнай та побач, що лихе та гiрке це, що
кинув ти Господа, Бога свого, i страху Мого над тобою нема, говорить Господь, Бог Саваот. Бо20

вiддавна зламала ти, дочко Сiону, ярмо своє, пiрвала свої поворозки й сказала: Не буду служити!
Бо на кожному взгiр’ї високому, i пiд кожним зеленим деревом ти клалась блудницею... А Я ж21
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посадив був тебе виноградом добiрним, увесь вiн насiння правдиве! I як ти змiнилась Менi на ви-
родка винограду чужого? Тому то хоч би ти й помилася лугом, i мила багато собi зажила б, проте 22

плямою буде вина твоя перед обличчям Моїм, говорить Господь Бог! Як ти зможеш сказати: Я не 23

стала нечистою, за Ваалами я не ходила? Подивись на дорогу свою, у долинi, чого ти наробила,
пустотлива верблюдко, що крутиш дороги свої! Ти як дика ослиця, яка до пустинi привикла, що 24

вiтер втягає в жаданнi своєї душi, хто заверне її в час її похотливости? Усi, хто шукає її, не помуча-
ться, знайдуть її в її мiсяцi! Стримуй ногу свою, щоб не бути їй босою, i вiд прагнення горло своє. 25

А ти кажеш: Пропало, вже нi, бо я покохала чужих i за ними пiду... Як для злодiя сором, коли 26

буде зловлений, так себе осоромив Iзраїлiв дiм, вони та царi їхнi, їхнi зверхники, й їхнi священики,
й їхнi пророки, що говорять до дерева: Ти батько мiй, а до каменя: Ти мене породив. Бо до Мене 27

вони повернулись плечима, а не обличчям, а за час свого лиха говорять: Устань та спаси нас! А де 28

ж твої боги, яких наробив ти собi? Хай устануть вони, якщо можуть спасти тебе в час твого лиха,
бож в тебе богiв, скiльки мiст твоїх, Юдо! Чого вам зо Мною змагатися? Усi ви вiдпали вiд Мене, 29

говорить Господь. Надармо Я бив синiв ваших, науки вони не взяли, а ваших пророкiв ваш меч 30

поз’їдав, немов лев той винищувач! О ви, поколiння, почуйте це слово Господнє: Чи пустинею був 31

для Iзраїля Я? Чи може землею великої темряви? Чому ж каже народ Мiй: Ми вiльно буяємо, вже
не прийдемо до Тебе? Чи панна забуде оздобу свою, наречена про стрiчки свої? А народ Мiй про 32

Мене забув незчисленнi вже днi! Як ти вправно дорогу свою повела, щоб шукати кохання! Тому 33

то дороги свої призвичаїла ти до злочинства, i навiть на полах одежi твоєї знаходиться кров душ 34

убогих невинних, яких не зловила на вчинку гарячому, але понад усiм тим ти кажеш: Невинна я, 35

Його гнiв вiдвернувся вiд мене направду... Ось Я буду змагатись з тобою за те, що ти кажеш: Я не
прогрiшила! Нащо тиняєшся ти, i мiняєш дорогу свою? Таж ти посоромлена будеш Єгиптом, як 36

ти посоромлена вiд Асирiї! I звiдти ти вийдеш, заламуючи свої руки на своїй головi, бо повiдкидав 37

Господь тих, на кого ти надiялася, i не будеш ти мати в них успiху...
I було менi слово Господнє, говорячи: Як вiдпустить хто жiнку свою, й вона пiде вiд нього, та 3

стане за жiнку для iншого чоловiка, чи вернеться ще вiн до неї? Чи ж не стане зовсiм обезчещеною
оця жiнка? Ти ж перелюб чинила з коханцями багатьома, i тобi повертатись до Мене? говорить Го-
сподь. Зведи свої очi на гори порожнi й дивися, де перелюбу ти не чинила? Ти для них по дорогах 2

сидiла, немов той араб на пустинi, i збезчестився край твоїм блудом та лихом твоїм! I дощi були 3

стримуванi, i не було дощу пiзнього, проте мала ти чоло блудницi, i стратила сором... Чи ж кли- 4

кати вiднинi не будеш до Мене: Отче мiй, Ти юнацтва мого Провiдник! Чи Вiн пам’ятатиме вiчно 5

про гнiв, чи назавжди його стерегтиме? Таке ти говориш, i безмежно зло чиниш... I сказав до мене 6

Господь за днiв царя Йосiї: Чи ти бачив, що зробила невiрна дочка Iзраїлева? Вона ходила на ко-
жну високу гору, i пiд кожне зелене дерево, i блудодiяла там... Я думав: Як зробить вона все оце, 7

то до Мене повернеться; та вона не вернулась, i бачила це сестра її зрадниця, Юдея. I побачила 8

Юдея, що за все те, що перелюб чинила невiрна дочка Iзраїлева, вiдпустив Я її, i дав їй листа роз-
водового. Та зрадлива сестра її, дочка Юдина, не побоялася й пiшла, i блудливою стала й вона...
I сталось вiд розголосу про перелюб її, збезчестила вона землю, i перелюб чинила з камiнням та 9

з деревом. I також при всьому цьому не вернулась до Мене зрадлива сестра її, дочка Юди, усiм 10

своїм серцем, а тiльки вдавала, говорить Господь... I промовив до мене Господь: Невiрна дочка 11

Iзраїлева всправедливила душу свою бiльш вiд зрадливої дочки Юди. Пiди, i проголосиш слова цi 12

на пiвнiч та й скажеш: Вернися, вiдступна дочко Iзраїлева! говорить Господь. Не зверну Я Свого
обличчя у гнiвi на вас, бо Я милостивий, говорить Господь, i не буду повiк стерегти Свого гнiву.
Тiльки пiзнай же провину свою, бо ти проти Господа, Бога свого повстала, i грiшила з чужими пiд 13

деревом кожним зеленим, i Мого голосу ви не почули, говорить Господь. Вернiться, дiти невiрнi, 14

говорить Господь, бо Я вам Господар, та вiзьму вас по одному з мiста, а з роду по два, i вас поведу
до Сiону! I дам пастирiв вам згiдно з серцем Своїм, i вони будуть пасти вас умiнням та розумом. 15

I буде, коли ви розмножитеся та розплодитеся на землi за цих днiв, говорить Господь, не скажуть 16

уже: ковчег заповiту Господнього, i вiн вже не прийде на серце, i його пам’ятати не будуть, i бiльше
не буде вiн зроблений... Того часу назвуть Єрусалима: Господнiй престол, i до нього, до Єрусали- 17

му згромадженi будуть народи усi ради Ймення Господнього, i бiльше не пiдуть вони за впертiстю
серця лихого свого... Тими днями дiм Юдин iз домом Iзраїля пiдуть i разом прибудуть з пiвнiчного 18
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краю до краю, що вашим батькам на спадок Я дав. I Я був подумав: як поставлю тебе Я посеред19

синiв i дам тобi край пожаданий, найкращу спадщину народiв? I Я думав: ви будете звати Мене:
Мiй Отче, i не вiдвернетеся ви вiд Мене. Справдi, як зраджує жiнка свого чоловiка, так ви Мене20

зрадили, доме Iзраїлiв! каже Господь. Чути голос на лисих горах, плач благальний синiв Iзраїле-21

вих, вони бо скривили дорогу свою, забули про Господа, Бога свого: Вернiться, невiрнi сини, усi22

вашi вiдступства Я вилiкую! Ось прийшли ми до Тебе, бо Ти Господь, Бог наш! Справдi, неправда23

тi пагiрки, той гомiн на горах, справдi, в Господi, Боговi нашiм, спасiння Iзраїлеве! А той сором24

пожер працю наших батькiв вiд нашої молодости, їхню худобу дрiбну й їхню худобу велику, синiв
їхнiх та їхнiх дочок. Лежимо ми у соромi нашому, i нас покриває ця наша неслава, бо ми прогрi-25

шилися Господу, Боговi нашому, ми й батьки нашi, вiд нашої молодости й до сьогоднi, i не слухали
голосу Господа, нашого Бога!...

Якщо ти, Iзраїлю, вернешся, каже Господь, до Мене ти вернешся, i якщо ти вiдкинеш iз-перед4
обличчя Мого гидоти свої, то не будеш тинятись! I якщо ти присягнеш Як живий Господь правдою2

й правом та справедливiстю, то будуть Ним благословлятись народи, i хвалитись Ним будуть. Бо3

так каже Господь мужам Юди та Єрусалиму: Орiть собi на цiлинi, i не сiйте в тернину! Обрiзуйте-4

ся Господевi, й усуньте iз ваших сердець крайнi плотi, юдеї та мешканцi Єрусалиму, щоб не вийшла,
немов той огонь, Моя лютiсть, i буде палати вона, i не буде кому погасити через злi вашi вчинки!
Оповiстiте в Юдеї та в Єрусалимi звiстiть та й скажiть: Засурмiте в сурму у краю! Кричiть гучним5

голосом та говорiть: Зберiться та пiдемо до мiст до твердинних! Пiдiймiте прапор до Сiону, поспi-6

шайте, не станьте, бо з пiвночi зло приведу, i велике нещастя... Лев виходить iз своєї гущавини, i7

той, хто нищить народи, вирушає iз мiсця свого, щоб твiй край обернути на руїну, i спустошенi бу-
дуть мiста твої, так що забракне i мешканця!... Отож, опережiться веретами, плачте та голосiть, бо8

лютiсть Господнього гнiву вiд нас не вiдвернеться! I станеться в день той, говорить Господь, згине9

розум царя i розум князiв, i остовпiють священики, а пророки здивуються й скажуть: О Господи,10

Боже, справдi обманений сильно народ цей та Єрусалим, коли казано: Буде вам мир, а меч дотор-
кнувся ось аж до душi!... Того часу народовi цьому та Єрусалимовi сказане буде: Ось вiтер палкий11

з лисих гiр на пустинi, на дорозi дочки Мого люду, не на вiяння й не на очищення вiн! Та вiтер12

сильнiший вiд цього прибуде Менi, i над ними Я суд прокажу... Ось вiн прийде, як хмари, й як бу-13

ря його колесницi, вiд орлiв швидшi конi його: Горе нам, бо спустошенi будемо ми!... Обмий серце14

своє вiд лихого, о Єрусалиме, щоб був ти врятований! Аж доки в тобi пробуватимуть думки марноти
твоєї? Бо голос доносить iз Дану й звiщає погибiль з Єфремових гiр... Пригадайте народам оце,15, 16

сповiстiть ось про Єрусалим: Приходять з далекого краю його облягати, i здiймають свiй крик на
юдейськi мiста! Як сторожа полiв, навколо оточать його, бо вiн Менi був неслухняний, говорить17

Господь! Дорога твоя й твої вчинки тобi це зробили, це лихо твоє: бо гiрке, бо торкнуло воно аж до18

серця твого... Ой, утробо моя, ти утробо моя, я тремчу! Бiль серце стискає менi, i трепоче менi моє19

серце!... Не можу мовчати, бо вчула душа моя голос сурми, гук вiйни! Бiда на бiду прикликається,20

вся бо земля поруйнована буде, спустошенi будуть зненацька намети мої, вмить завiси мої... Аж21

доки я бачити прапора буду, буду чути голос сурми? Тому, що народ мiй безглуздий, вiн не знає22

Мене: вони нерозумнi сини й нерозважнi вони, мудрi вони, щоб чинити лихе, та не вмiють чинити
добра! Дивлюся на землю, аж ось порожнеча та пустка, i на небо й нема його свiтла! Дивлюся на23, 24

гори, аж ось вони трусяться, i всi згiр’я хитаються! Дивлюся, аж ось вже немає людини, i порозлi-25

талось все птаство небесне. Дивлюся, аж ось край родючий пустинею став, а мiста його знищенi26

всi вiд обличчя Господнього, вiд полум’я гнiву Його... Бо Господь так прорiк: Спустошенням стане27

ввесь край, та кiнця йому ще не вчиню! I буде в жалобi земля через це, i затьмариться небо вгорi,28

бо Я говорив, що задумав, i не пожалую, i не вiдступлюся вiд того... Вiд гуркотнечi їздця та стрiль-29

ця побiжить усе мiсто, повтiкають в гущавини й злiзуть на скелi... Всi мiста покинутi, i немає нiкого,
хто мешкав би в них... А ти, поруйнована, дочко Сiону, що будеш робити? Хоч ти зодягаєш себе в30

кармазин, хоч прикрашуєшся золотою оздобою, хоч очi свої пiдмальовуєш фарбою, та надаремно
прикрашуєшся: обридили тобою коханцi твої, на життя твоє важать вони! Бо чую Я крик, немов31

породiллi, чую стогiн, мов первiстки, голос Сiонської дочки, вона стогне, заломлює руки свої та
голосить: Ой, горе менi, бо попало життя моє вбивникам!...

Помандруйте по вулицях Єрусалиму, i розгляньтеся та розпiзнайте, i на майданах його пошу-5
кайте: чи не знайдете там людини, чи нема там такого, що чинить за правом, що правди шукає, то Я
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їм пробачу! Коли ж вони кажуть: Як живий Господь, то справдi клянуться неправдою. Хiба ж очi 2, 3

Твої не для правди, о Господи? Уразив Ти їх, але їм не болить, понищив Ти їх, та вiдмовились узяти
поуку вони, обличчя свої поробили вiд скелi твердiшими, вiдмовилися навернутись! А Я думав: Це 4

простi лиш люди, безглуздi, вони бо не знають дороги Господньої, права Бога свого. Пiду но собi 5

до вельможних i з ними помовлю, бо знають дорогу Господню вони, право Бога свого, та й вони усi
разом зламали ярмо, а шлеї пiрвали! Тому лев лiсовий їх поб’є, погубить їх вовк степовий, пантера 6

чигає на їхнi мiста: кожен, хто вийде iз них, пошматований буде, бо помножились їхнi грiхи, їхнi
вiдступства численними стали! Хiба через це Я пробачу тобi: твої дiти Мене полишили, i прися- 7

гаються тим, хто не Бог. Я їх нагодував, а вони чужоложать i натовпом ходять до дому блудницi,
волочаться, мов жеребцi вiдгодованi: кожен iрже до жони свого ближнього... Чи ж оцього Я не 8, 9

покараю? говорить Господь. I хiба над народом, як цей, не помститься душа Моя? Зберiться на 10

мури його та й понищте, але не вчиняйте кiнця їм! Усуньте пiдпори його, бо вони не для Господа, бо 11

зраджуючи, Мене зрадив Iзраїлiв дiм та дiм Юдин, говорить Господь. Вони вiдцуралися Господа 12

та говорили: Немає Його, й зло не прийде на нас, нi меча, анi голоду ми не побачимо! А пророки 13

поробляться вiтром, i немає в них слова Господнього, отак їм пороблено буде! Тому вирiкає отак 14

Господь Бог Саваот: За те, що говорите слово таке, ось Я в уста твої вкладу слово Своє за огонь,
а народ цей то дрова, i вiн пожере їх! Ось Я приведу iздалека народа на вас, о доме Iзраїлiв, каже 15

Господь, це сильний народ, стародавнiй це люд, люд, що мови його ти не знаєш, i не зрозумiєш, що
вiн говоритиме. Його сагайдак, як вiдчинений грiб, усi хоробрi вони. I вiн пожере твоє жниво та 16, 17

хлiб твiй, поїсть вiн синiв твоїх та дочок твоїх, худобу дрiбну та худобу велику твою пожере, з’їсть
твого виноградника й фiгу твою, понищить мечем твердиннi мiста твої, на якi ти надiєшся... Та й 18

за тих днiв, говорить Господь, не зроблю Я iз вами кiнця! I буде, як скажуть: За що Господь, Бог 19

наш зробив нам усе це? то ти скажеш до них: Як Мене ви покинули, i служите в вашому краї богам
чужоземним, так чужинцям служити ви будете в краї не вашому!... Сповiстiть в домi Якова це, та 20

оголосiть це в Юдеї, говорить Господь. Почуй же оце, ти народе безумний й безсердий, який має 21

очi й не бачить, має вуха й не чує! Чи Мене ви боятись не будете, каже Господь, чи тремтiти не 22

будете перед лицем Моїм? Мене, що пiсок поклав за границю для моря, за вiчну межу, якої воно
не перейде: хоч повстануть, та не переможуть, i шумiтимуть хвилi його, але не переступлять її! А 23

серце в народа цього неслухняне та непокiрне, вiдпали вони та й пiшли. I не сказали вони в сво- 24

їм серцi: Бiймося ж Господа, нашого Бога, який дає дощ, дощ раннiй та пiзнiй часу його, стереже
нам уставленi тижнi для жнив. Вашi провини оце вiдхилили, а вашi грiхи вiд вас стримали цеє до- 25

бро. Бо в народi Моєму безбожники є, чигають вони, немов той птахолов, вони сiтки розставили, 26

хапають людей... Як клiтка, наповнена птахами, так доми їхнi повнi омани, тому повиростали та 27

збагатились вони! Потовстiли вони та погладшали, переступають також мiру злого, справедливо 28

вони не судили сирiтського суду, i мають поводження! i не помагають убогим у їхнiй справi. Чи 29

ж оцього Я не покараю? говорить Господь. I хiба над народом, як цей, не помститься душа Моя?
Чудне та страшне стало в краї: пророки вiщують неправду, при помочi їхнiй панують священики, i 30, 31

народ Мiй оце так кохає! I що зробите ви, як кiнець тому прийде?
Утiкайте, сини Венiямина, з середини Єрусалиму, i засурмiте в сурму у Текої, i знак пiдiймiть 6

на Бет-Гаккерем, бо з пiвночi грiзно пiдноситься зло та велике нещастя! I викореню Я Сiонську 2

дочку, вродливу та випещену. Пастухи поприходять до неї з своїми стадами, понапинають намети 3

навколо при нiй, кожен мiсце своє випасатиме. Приготуйте вiйну проти неї, вставайте та вдармо 4

опiвднi! Горе нам, бо минає вже день, бо вже тягнуться тiнi вечiрнi! Уставайте та пiдемо вночi i 5

понищмо палати її! Бо так промовляє Господь Саваот: Постинайте дерева та вала насипте при 6

Єрусалимi! Вiн те мiсто, що має зруйноване бути, в ньому повно насильства: як виприскує воду 7

свою джерело, так виприскує вiн своє зло... Насилля й грабiж чутi в ньому, перед обличчям Мо-
їм безперестань хвороба та рана... Будь навчений, Єрусалиме, щоб душа Моя не вiдвернулась 8

вiд тебе, щоб тебе не вчинив Я спустошенням, незаселеним краєм! Так говорить Господь Саваот: 9

Позбирають дорешти останки Iзраїля, мов виноградовi рештки, простягни свою руку, немов вино-
градар по грона! До кого я буду казати та свiдчити буду, i слухатимуть? Необрiзане ось їхнє вухо 10

i слухати уважно не можуть вони, ось слово Господнє для них стало посмiхом вони не жадають
його! I гнiву Господнього повен я став, змучився я, його стримуючи, на вулицi виллю його на дiтей 11

та на збiр юнакiв одночасно, бо схопленi будуть чоловiк iз жiнкою, старий iз вiджилим лiта, i дi- 12



6. 13–7. 23 КНИГА ЄРЕМIЇ 444

стануться iншим доми їхнi, теж поля та жiнки... Бо Я руку Свою простягну на мешканцiв цiєї землi,
говорить Господь. Бо вони вiд малого свого й до великого, усi пожадливi на зиски, i вiд пророка13

та аж до священика роблять неправду... I рани народу Мого легковажно лiкують, говорячи: Мир,14

мир, а миру нема! Чи вони засоромилися, що гидоту робили? не засоромилися анi трохи вони й15

застидатись не вмiють... Тому то впадуть мiж упалими в часi, коли їх навiщу Я, спiткнуться, гово-
рить Господь. Так говорить Господь: На дорогах спинiться та гляньте, i спитайте про давнi стежки,16

де то добра дорога, то нею iдiть, i знайдете мир для своєї душi! Та вони вiдказали: Не пiдемо! I Я17

сторожiв був поставив над вами, говорячи: Прислухайтесь до голосу сурми! Та вони вiдказали: Не
будем прислухуватись! Тому слухайте, люди, i пiзнай, ти громадо, що станеться з ними. Послу-18, 19

хай, ти земле: Ось Я веду на народ цей лихе, плiд їхнiх думок, бо до слiв Моїх не прислухались
вони, а Законом Моїм погордили! Навiщо Менi те кадило, що з Шеви приходить, запашний оче-20

рет iз далекого краю? Цiлопалення вашi не любi Менi, вашi ж жертви Менi не приємнi! Тому то21

Господь каже так: Ось Я дам спотикання оцьому народовi, i спiткнуться об них разом вашi батьки
та сини, сусiд та приятель його, i загинуть! Так говорить Господь: Ось приходить народ iз пiвнi-22

чного краю, i збуджується люд великий iз кiнцiв землi. Лука та ратище мiцно тримають, жорстокi23

вони й милосердя не мають, їхнiй голос, як море реве, i гарцюють на конях вони... Ушикований,
мов чоловiк той до бою, на тебе, о дочко Сiону! Як почули ми звiстку про нього, омлiли нам руки,24

обняла нас тривога та бiль, немов в породiллi... Не виходьте на поле й не йдiте дорогою, бо в воро-25

га меч та страхiття навколо! Дочко народу Мого, веретою пiдпережись та качайся у попелi! Справ26

жалобу собi, немов над однородженим, голосiння гiрке, бо прийде зненацька руїнник на нас! Я27

дав був тебе випробовувачем у народi Моїм, за твердиню, щоб ти знав i випробовував їхню дорогу.
Вони всi вiдступники над вiдступниками, чинять наклепи, усi вони мiдь та залiзо, вони згубники!...28

Спалилося духало, вiд огню зникло оливо, надармо старанно розтоплювано, бо злих не вiддiлено...29

Срiблом вiдкиненим названо їх, бо Господь їх вiдкинув.30

Слово, що було до Єремiї вiд Господа, говорячи: Стань у брамi Господнього дому, i прокажеш7, 2

там слово оце та промовиш: Послухайте слово Господнє, ввесь Юдо, що ходите брамами цими
вклонятися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Поправте дороги свої й свої вчин-3

ки, й Я зроблю, що ви житимете на цiм мiсцi! Не надiйтесь собi на слова неправдивi, щоб казати:4

Храм Господнiй, храм Господнiй, храм Господнiй отут! Бо якщо ви насправдi поправите вашi доро-5

ги та вашi дiла, якщо один одному будете справдi чинити справедливо, не будете тиснути чужинця,6

сироту та вдову, не будете лити невинної крови на мiсцi цьому, i за iншими богами вслiд не пiдете
собi на бiду, то зроблю, що ви пробуватимете на цiм мiсцi, у Краю, що його дав Я вашим батькам7

вiдвiку навiки! Ось собi ви надiєтеся на слова неправдивi, якi не допоможуть: Чи ви будете кра-8, 9

сти, вбивати й перелюб чинити, i присягати фальшиво, й кадити Вааловi, i ходити за iншими богами,
яких ви не знаєте, а потiм ви прийдете й станете перед обличчям Моїм у цiм домi, що зветься Iм’ям10

Моїм, i скажете: Урятованi ми, щоб чинити гидоти всi цi? Чи вертепом розбiйникiв став оцей дiм,11

що Iм’я Моє кличеться в ньому, на ваших очах? I Я оце бачу, говорить Господь... Бо пiдiть но до12

мiсця Мого, що в Шiло, де Я спочатку вчинив був перебування для Ймення Свого, i побачите, що
вчинив Я йому через лукавство Мого народу Iзраїлевого... Тепер же за те, що ви робите всi оцi13

вчинки, говорить Господь, i що Я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали, i
кликав Я вас, та ви не вiдказали, то зроблю цьому домовi, що кликалось в ньому Iм’я Моє, що на14

нього надiєтесь ви, i мiсцю цьому, що Я дав його вам та вашим батькам, так само, як Я був зробив
для Шiло, i вiдкину Я вас вiд обличчя Свого, як вiдкинув усiх ваших братiв, усе насiння Єфремо-15

ве!... А ти не молись за народ цей, i благання й молитви за них не здiймай, i Мене не проси, бо не16

вислухаю Я тебе! Хiба ти не бачиш, що роблять вони в мiстах Юдиних та на вулицях Єрусали-17

му: Дiти дрова збирають, а батьки розкладають огонь, жiнки ж мiсять тiсто, щоб спекти калачiв18

тих жертовних небеснiй царицi, i ллють литi жертви для iнших богiв, на досаду Менi... Та хiба19

ображають Мене, говорить Господь? Хiба не себе самих, щоб сором покрив їхнi обличчя? Тому20

Господь Бог промовляє отак: Ось ллється Мiй гнiв i Моя лють на це мiсце, на людину й худобу, i
на польовi дерева та на земнi плоди, i палатиме вiн, i не згасне! Так говорить Господь Саваот, Бог21

Iзраїлiв: Додайте свої цiлопалення до жертов ваших, i їжте м’ясо, бо Я не говорив батькам вашим,22

i не наказував їм того дня, як виводив їх iз краю єгипетського, про справи цiлопалення й жертви.
Бо лиш справу оцю Я звелiв їм, говорячи: Слухайтеся Мого голосу, i Я буду вам Богом, а ви будете23
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народом Моїм, i ходiть усiєю дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре. Та не слухали й не 24

нахилили вони свого вуха, а ходили за радами та за упертiстю серця лихого свого, i стали до Мене
плечима, а не обличчям. Вiд того дня, коли вашi батьки вийшли з краю єгипетського, аж до дня 25

цього, посилав Я до вас усiх Своїх рабiв пророкiв, посилав щодня пильно. Та вони не слухалися 26

Мене, i вуха свого не схиляли, i показали себе твердошийними, зло чинили ще бiльш вiд батькiв
своїх... I ти будеш казати їм цi всi слова, та не будуть вони тебе слухати, i будеш ти кликати до них, 27

та вони тобi вiдповiдi не дадуть... I скажеш до них: Оце той народ, що не слухався голосу Господа, 28

Бога свого, i поуки не брав, загинула правда, i зникла з їхнiх уст... Обстрижи ти волосся своє та 29

й вiдкинь, на лисих горах здiйми жалiсний спiв, бо вiдкинув Господь i покинув плем’я Свого гнiву!
Бо Юдинi сини чинять зло в Моїх очах, говорить Господь, поклали гидоти свої в тому домi, що в 30

нiм кликалося Моє Ймення, щоб збезчестити його... I побудували тi жертовнi пагiрки Тофета, що 31

в долинi Бен-Гiннома, щоб палити синiв своїх та дочок своїх на огнi, чого Я не наказував, i що на
серце Менi не приходило... Тому то приходять ось днi, говорить Господь, що не буде вже кликатись 32

Тофет мiсце це чи Долина Бен-Гiннома, а тiльки Долина вбивства, i будуть ховати у Тофетi через
брак мiсця на погреб. I стане труп цього народу за стерво небесному птаству та земнiй звiринi, i 33

не буде, хто б їх вiдстрашив!... I спиню в мiстах Юдиних та на вулицях Єрусалиму голос радiсний 34

i голос веселий, голос молодого та голос молодої, бо руїною стане цей Край!
Того часу, говорить Господь, повитягують костi царiв Юди та костi його князiв, i костi священи- 8

кiв, i костi пророкiв, i костi мешканцiв Єрусалиму з їхнiх гробiв, i порозкладають їх перед сонцем 2

i перед мiсяцем, та перед усiма небесними свiтилами, яких вони кохали та служили їм, i що йшли
за ними, i що зверталися до них, i що вклонялися їм. Не будуть вони зiбранi й не будуть похованi,
гноєм стануть вони на поверхнi землi! I смерть буде лiпша вiд життя для всiєї решти позосталих 3

зо злого цього роду, по всiх цих мiсцях позосталих, куди Я їх повиганяв, говорить Господь Саваот.
I скажеш до них: Так говорить Господь: Хiба падають i не встають? Хiба хто вiдступить, то вже не 4

вертається? Чому вiдступив оцей єрусалимський народ усевiчним вiдступленням? Мiцно схопи- 5

лись вони за оману, не хочуть навернутись. Прислухався Я й слухав: неправду говорять, немає 6

нiкого, хто б каявсь у своєму лукавствi, говорячи: Що я зробив? Кожен з них обертається до сво-
го бiгу, мов той кiнь, що женеться у бiй... I вiдає бусел у повiтрi умовлений час свiй, а горлиця й 7

ластiвка та журавель стережуть час прилету свого, а народ Мiй не знає Господнього права!... Як 8

ви скажете: Ми мудрецi, i з нами Господнiй Закон? Ось справдi брехнею вчинило його брехливе
писарське писальце! Засоромленi цi мудрецi, збентежилися й були схопленi. Ось вони слово Го- 9

споднє вiдкинули, що ж за мудрiсть ще мають вони? Тому їхнiх жiнок вiддам iншим, а їхнi поля 10

здобувцям, бо вони вiд малого та аж до великого усi вiддались користолюбству, вiд пророка та аж
до священика чинять неправду!... I легенько лiкують нещастя народу Мого, говорячи: Мир, мир, а 11

миру нема! Чи вони засоромилися, що гидоту робили? Нi трохи вони не засоромилися, i застида- 12

тись не вмiють, тому то впадуть мiж упалими в часi навiщення їх, спiткнуться, говорить Господь...
Зберу їх дощенту, говорить Господь: не буде ягiд у них на виноградi, i не буде на фiговiм деревi фiг, 13

а їхнє листя пов’яне, i пошлю їм таких, що їх поїдять... Пощо ми сидимо? Збирайтесь та пiдемо в 14

твердиннi мiста та й погинемо там, бо Господь, Бог наш, учинив, що ми згинемо, i напоїв нас во-
дою трiйливою, бо ми Господевi згрiшили... Ми миру чекали, й немає добра, часу вилiкування й 15

ось жах! Чути фиркання коней його аж вiд Дану, вiд гуку iржання його жеребцiв уся земля за- 16

тремтiла! I прийдуть вони, й пожеруть усю землю та повню її, мiсто й тих, хто замешкує в ньому...
Бо ось Я пошлю проти вас тих вужiв та гадюк, що немає закляття на них, i вони вас кусатимуть, 17

каже Господь! Яка моя втiха у смутку? Болить менi серце моє... Ось голосiння дочки Мого на- 18, 19

роду з далекого краю: Чи Господь не в Сiонi? Чи не в нiм його Цар? Нащо Мене розгнiвили своїми
бовванами, тими чужими марнотами? Минули жнива, покiнчилося лiто, а ми не спасенi... Через 20, 21

нещастя дочки народу мого знещасливлений я, i мiцно страхiття мене обняло... Чи немає бальзаму 22

в Гiлеадi? Чи ж немає там лiкаря? Чому нема вилiкування для доньки народу Мого?
Ой, коли б голова моя стала водою, а око моє за джерело сльози, то я плакав би вдень та вночi 9

над побитими доньки народу мого!... Ой, коли б на пустинi нiчлiг подорожнiх я мав, тодi б я поки- 2

нув народа свого, i пiшов би вiд них, бо вони перелюбники всi, збори зрадникiв! Вони напинають 3

свого язика, немов лука свого, для неправди, мiцнiють вони на землi не для правди, бо вiд злого
до злого iдуть i не знають Мене, говорить Господь! Один одного остерiгайтесь, i не покладайтесь 4
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на жодного брата, кожен бо брат обманити обманить, i приятель кожен обмовник! Один одного5

зводить, i правди не кажуть, привчили свого язика говорити неправду, помучилися, лихо чинячи!
Серед омани твоє проживання, через оману не хочуть пiзнати Мене, говорить Господь. Тому так6, 7

промовляє Господь Саваот: Ось Я їх перетоплюю та випробовую їх, бо що маю вчинити Я ради
дочки Свого люду? Їхнiй язик смертоносна стрiла, вiн оману говорить: устами своїми говорить iз8

ближнiм про мир, а в нутрi своєму кладе свою засiдку... Чи ж за це Я їх не покараю? говорить Го-9

сподь. Хiба ж над народом, як цей, непомститься душа Моя? Я плач та ридання здiйму над оцими10

горами, i спiв жалобний понад степовими лугами, вони бо попаленi так, що ними не ходить нiхто, i
реву худоби не чути: вiд птаства небесного й аж до худоби розбiглося все, вiдiйшло! I Я Єрусалим11

на руїни вiддам, на мешкання шакалiв, а юдськi мiста на спустошення дам, i не буде мешканця у
них! Хто муж мудрий, який зрозумiв би оце, i до кого Господнi уста промовляли, щоб вияснить12

те, за що згинув цей Край, за що спалений вiн, як пустиня, i що нею не ходить нiхто? А Господь13

вiдказав: За те, що вони покинули Закона Мого, що Я дав перед ними, i не слухалися Мого голосу,
i не ходили за ним, за Законом, а ходили за впертiстю серця свого й за Ваалами, що навчили про14

них їхнi батьки... Тому так промовляє Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Ось Я їх, цей народ, полином15

нагодую й водою отруйною їх напою! I розпорошу Я їх серед народiв, яких нi вони, нi батьки їхнi не16

знали, i пошлю Я за ними меча, аж поки не вигублю їх! Так говорить Господь Саваот: Розгляньтеся17

та голосiльниць покличте, i нехай вони прийдуть, i пошлiте до мудрих жiнок, i вони поприходять! I18

хай поспiшають, i хай спiв жалоби над ними пiдiймуть, i хай нашi очi зайдуться сльозою, а з наших
повiкiв вода хай тече! Бо почується голос жалобного спiву з Сiону: Як ми попустошенi, як посо-19

ромленi дуже!... Бо ми покинули свiй край, бо покинули мiсце свого пробування... Тож почуйте,20

жiнки, слово Господа, i хай ваше ухо вiзьме слово уст Його, i навчiть дочок ваших жалобного спiву,
й одна одну жалобної пiснi! Бо смерть увiйшла в нашi вiкна, до наших палат увiйшла, щоб вирi-21

зати дiтей з вулицi, iз площ юнакiв... Кажи так: Говорить Господь: I нападає людського трупа, мов22

гною на полi, i мов тих снопiв за женцем, i не буде кому позбирати!... Так говорить Господь: Хай не23

хвалиться мудрий своєю премудрiстю, i хай не хвалиться лицар своєю хоробрiстю, багатий багат-
ством своїм хай не хвалиться! Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тiльки оцим: що вiн розумiє24

та знає Мене, що Я то Господь, Який на землi чинить милiсть, правосуддя та правду, бо в цьому
Моє уподобання, каже Господь! Ось днi наступають, говорить Господь, i Я навiщу всiх обрiзаних25

та необрiзаних, Єгипет та Юду, й Едома та Аммонових синiв, i Моава та всiх, хто волосся довкола26

стриже, хто сидить на пустинi, бо всi оцi люди необрiзанi, а ввесь дiм Iзраїлiв необрiзаносердий!...
Послухайте слова того, що вам каже Господь, о доме Iзраїлiв! Так говорить Господь: Не на-10, 2

вчайтесь дорiг цих народiв, i небесних ознак не лякайтесь, бо тiльки погани лякаються їх! Бо3

устави народiв марнота вони, божок бо це дерево, з лiсу вирубане, i це дiло рук майстра сокирою!
Срiблом та злотом його прикрашають, цвяхами та молотками прикрiплюють їх, i вiн не захитається.4

Вони, як опудало на огiрковiм городi, й безмовнi, i конче їх носять, бо не ходять вони. Не бiйтеся5

їх, бо не вчинять лихого, i також учинити добро це не в їхнiй силi! Такого, як Ти, нема, Господи:6

Ти великий й велике Iм’я Твоє могутнiстю! Хто не буде боятись Тебе, Царю народiв? Бо Тобi це7

належить, бо мiж усiма мудрецями народiв i в усьому їхньому царствi немає такого, як Ти! Вони8

стали всi разом безумнi й безглуздi, наука марна оце дерево! Срiбна бляха з Таршiшу привезена,9

злото ж з Офiру, праця майстра й руки золотарської, блакить та пурпура їхня одiж, усi вони пра-
ця мистцiв. А Господь Бог правдивий, Вiн Бог Живий та Цар вiчний! Вiд гнiву Його затрясеться10

земля, i не знесуть Його гнiву народи. Отак їм скажiть: боги, що неба й землi не вчинили, погинуть11

з землi та з-пiд неба цього! Своєю Вiн силою землю вчинив, Своєю премудрiстю мiцно поставив12

вселенну, i небо напнув Своїм розумом. Як голос Його забринить, у небесах шумлять води, а коли13

пiдiймає Вiн хмари iз краю землi, коли блискавки чинить дощем та вiтер виводить з криївок Сво-
їх, тодi кожна людина дурiє в своєму знаннi, усяк золотар посоромлений через боввана, бо вiдлив14

його це неправда, i немає в них духа!... Марнота вони, вони праця на смiх, в час навiщення їх вони15

згинуть! Не така, як оцi, частка Яковова, бо Вiн все вформував, а Iзраїль племено спадку Його,16

Господь Саваот Його Ймення! Забери iз землi свiй товар, ти, що сидиш ув облозi! Бо Господь17, 18

каже так: Ось цим разом Я кину мешканцiв цiєї землi, мов iз пращi, i притисну їх так, щоб пiзнання
знайшли... Ой, горе менi з-за нещастя мого, моя рана болюча! А я говорив: це хвороба моя, i знесу19
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я її. Намета мого попустошено i зiрванi всi мої шнури. Розiйшлись мої дiти вiд мене й нема їх, нема 20

вже кому розтягнути намета мого та повiсити завiси мої... Бо пастирi стали безглуздi, i вони не 21

звертались до Господа, тому не щастилося їм, i розпорошене все їхнє стадо... Голос звiстки: Iде 22

ось, i гуркiт великий з пiвнiчного краю, щоб юдськi мiста обернути в спустошення, на мешкання
шакалiв... Знаю, Господи, я, що не в волi людини дороги її, не в силi людини, коли вона ходить, 23

кермувати своїм кроком. Карай мене, Господи, тiльки ж за судом, не гнiвом Своїм, щоб не зни- 24

щити мене! Вилий лютiсть Свою на народи, що не знають Тебе, та на роди, що Ймення Твого не 25

кликали, що Якова з’їли й пожерли його, i погубили його, а мешкання його опустошили!...
Слово, що було до Єремiї вiд Господа, кажучи: Послухайте слiв заповiту оцього, i будете їх 11, 2

говорити юдеям i мешканцям Єрусалиму, i скажеш ти їм: Так говорить Господь, Бог Iзраїлiв: Про- 3

клята та людина, що не слухає слiв заповiту цього, що його наказав був Я вашим батькам того 4

дня, коли їх виводив iз краю єгипетського, iз залiзного горна, говорячи: Слухайтеся Мого голосу,
i робiть усе те, що Я накажу вам, i будете ви народом Моїм, а Я буду вам Богом, щоб Я випов- 5

нив присягу ту, якою Я вашим батькам присягав дати їм Край, що тече молоком, як сьогоднi! А я
вiдповiв та сказав: Амiнь, Господи! I промовив до мене Господь: Виголошуй оцi всi слова по юдей- 6

ських мiстах та на вулицях Єрусалиму, говорячи: Слухайтесь слiв заповiту цього, i виконуйте їх!
Бо направду засвiдчив Я вашим батькам того дня, як виводив їх з краю єгипетського, i до сьогоднi 7

Я пильно засвiдчую, кажучи: Слухайтеся Мого голосу! Та не слухали й не прихиляли вони свого 8

вуха, i кожен ходив за упертiстю злiсного серця свого... I Я спровадив на них усi слова заповiту
цього, що Я наказав був робити, вони ж не робили. I промовив до мене Господь: Знайдений бунт 9

мiж юдеями та мiж мешканцями Єрусалиму! Повернулись вони до грiхiв своїх давнiх батькiв, що 10

слухатися Моїх слiв не хотiли, i пiшли за богами чужими, щоб їм служити. Дiм Iзраїлiв i дiм Юдин
зламали Мого заповiта, якого Я склав з їхнiми батьками. Тому так промовляє Господь: Ось Я лихо 11

на них наведу, що вийти iз нього не зможуть, i кликати будуть до Мене, але не почую Я їх! I пiдуть 12

юдейськi мiста та єрусалимськi мешканцi, i будуть кричати до богiв, що їм кадять вони, але тi по-
могти не поможуть їм за часу їхнього лиха! Бо богiв твоїх за числом твоїх мiст, Юдо, i за числом 13

вулиць Єрусалиму наставлено жертiвникiв для Молоха, жертiвникiв, щоб кадити Вааловi. А ти не 14

молися за цього народа, i благання й молитви за них не здiймай, бо Я не почую за часу того, коли
кликати будуть до Мене з-за лиха свого! Пощо Моєму коханому в домi Моєму чинити злi замiри? 15

Чи товстi куски i м’ясо посвятне вiдвернуть вiд тебе нещастя твоє? Тодi б ти радiв! Оливка зеле- 16

на, гарна плодом хорошим, так кликнув Господь твоє ймення. Але з шумом великого вiтру огонь
запалився круг неї, i галузки її поламаються! А Господь Саваот, що тебе посадив, говорив був на 17

тебе лихе за зло дому Iзраїля та дому Юди, що робили собi, щоб гнiвити Мене, щоб кадити Ваа-
ловi. А Господь дав пiзнати менi й я пiзнав, i тодi Ти вчинив, що побачив я їхнi дiла. А я був, мов 18, 19

лагiдна вiвця, що провадять її на заколення, i не знав, що на мене вони вимишляли затiї: Понищмо
це дерево з плодом його, i з краю живих його витнiм, i ймення його не згадається бiльше! Але, 20

Господи Саваоте, Ти Суддя справедливий, що дослiджуєш нирки та серце, хай над ними побачу я
помсту Твою, бо справу свою я довiрив Тобi! Тому так промовляє Господь на людей Анатоту, що 21

пошукують душу твою та говорять: Не пророкуй Iм’ям Господа, щоб не померти тобi вiд рук наших!
Тому так промовляє Господь Саваот: Ось Я навiщу їх: вiд меча юнаки повмирають, а сини їхнi та 22

їхнi дочки вiд голоду вмруть! I останку не буде по них, бо спроваджу Я зло на людей Анатоту у 23

роцi навiщення їх!...
Справедливий Ти, Господи, будеш, коли б я судився з Тобою, проте правуватися буду з Тобою: 12

чому то дорога безбожним щаститься, чому то спокiйнi всi зрадники? Ти їх посадив i вони вко- 2

ренились, ростуть i приносять плоди. Ти близький в устах їхнiх, та далекий вiд їхнiх сердець. А 3

Ти, Господи, знаєш мене, Ти бачив мене й дослiдив моє серце, що з Тобою воно. Вiдлучи їх, немов
на зарiз ту отару, i признач їх на день побиття! Аж доки в жалобi земля пробуватиме, i сохнути 4

буде трава всього поля за зло її мешканцiв? Гине худоба та птаство, бо сказали вони: кiнця нашого
Вiн не побачить! Як ти з пiшими бiгав, i вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кiньми? Ти в 5

спокiйному краї безпечний, та що будеш робити в повiддi Йордану? Бо також твої браття та дiм 6

твого батька i вони тебе зраджують, i криком кричать за тобою, не вiр їм, коли й добре тобi гово-
ритимуть! Покинув Я Свiй дiм, залишив спадок Свiй; миле Моєї душi Я вiддав у долоню її ворогiв. 7

Спадок Мiй Менi став, мов лев той у лiсi, свiй голос дав проти Мене, тому то його Я зненавидив... 8
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Чи для Мене спадок Мiй, хижий птах рiзнобарвний, що хижi птахи позлiтались круг нього? Iдiть,9

позбирайте усю польову звiрину, спровадьте, щоб жерли! Численнi пастирi попсували Мого ви-10

ноградника, потоптали Мiй удiл, Мiй улюблений удiл вони обернули на голу пустиню! Обернули11

його на спустошення, вiн при Менi у жалобi, спустошений, увесь Край опустiлий, бо нiкого нема,
хто б поклав це на серце собi! Поприходять на всi лисi гори в пустинi руїнники, бо меч Господа все12

позжирає вiд краю землi й аж до краю землi, миру не буде для всякого тiла!... Пшеницю посiяли,13

терня ж пожали, намучилися, та не мали користи... I буде вам сором за вашi плоди через лютiсть
Господнього гнiву! Так говорить Господь про лихих усiх сусiдiв моїх, що вони дотикаються того14

спадку, що Я дав на спадщину народу Моєму Iзраїлевi: Ось Я повириваю їх з їхньої землi, i вирву
дiм Юдин з середини їхньої. I станеться, як Я їх повириваю, то вернуся й помилую їх, i кожного з15

них приверну до спадщини його, i кожного до краю його. I буде, якщо вони справдi навчаться до-16

рiг народу Мого, щоб присягатися Йменням Моїм: Як живий Господь, як вони присягати навчили
народ Мiй Ваалом, то збудуються серед народу Мого! А якщо не послухають, то вирву народ цей,17

вириваючи та вигубляючи, каже Господь!
Так промовив до мене Господь: Iди й купи собi льняного пояса, i пiдпережи ним свої стегна, але13

в воду не клади його. I купив я того пояса за Господнiм словом, та й пiдперезав свої стегна. I2, 3

було менi слово Господнє удруге, говорячи: Вiзьми того пояса, якого купив, що на стегнах твоїх,4

i встань, iди до Ефрату, та й сховай його там у розщiлинi скелi. I пiшов я, i сховав його в Ефра-5

тi, як Господь наказав був менi. I сталося по багатьох днях, i сказав менi Господь: Устань, iди до6

Ефрату, i вiзьми звiдти того пояса, що Я наказав був тобi сховати його там. I пiшов я до Ефрату,7

i викопав, i взяв того пояса з мiсця, де я сховав був його, аж ось той пояс нездатний! I було менi8

слово Господнє, говорячи: Так говорить Господь: Отак знищу Я Юдину гордiсть та гордiсть велику9

Єрусалиму, цього злого народа, що не хоче вiн слухатися Моїх слiв, що ходить за впертiстю серця10

свого! I пiшов вiн в слiди iнших богiв, щоб служити їм та поклонятися їм. I станеться вiн, як цей
пояс, до нiчого нездатний!... Бо як прилягає цей пояс до стегон чоловiка, так притвердив Я до себе11

ввесь Iзраїлiв дiм та ввесь Юдин дiм, говорить Господь, щоб стали народом Менi i йменням, i хва-
лою та пишнотою, та вони не послухались! I скажеш до них оце слово: Так говорить Господь, Бог12

Iзраїлiв: усякий бурдюк вином наповняється. I вiдкажуть тобi: Чи ми справдi не знаєм, що всякий
бурдюк вином наповняється? I скажеш до них: Так говорить Господь: Ось наповню Я п’янством13

усiх мешканцiв Краю цього, i царiв, що сидять на Давидовiм тронi, i священикiв, i пророкiв, i всiх
мешканцiв Єрусалиму. I розiб’ю їх одного об одного, разом батькiв та синiв, говорить Господь, Не14

змилуюся, i не змилосерджусь, i не пожалiю, щоб їх не понищити! Послухайте ви та вiзьмiть до15

ушей, не вивищуйтеся, бо Господь це сказав! Дайте Господу, Боговi вашому, славу, поки не зро-16

бить Вiн темно, i поки на темних горах не спiткнуться вам ноги! I будете ви сподiватися свiтла, а
Вiн зробить це темрявою та вчинить iмлою... А коли ви цього не послухаєте, буде плакати таємно17

душа моя з вашої гордости, й око моє проливатиме сльози, i зайдеться сльозою, бо стадо Господнє
займуть у полон!... Скажiть до царя й до царевої матерi: Сiдайте додолу, бо з голiв ваших спала18

корона вашої слави! Пiвденнi мiста позамиканi будуть, i не буде, хто б їх вiдчинив, вигнаний буде19

ввесь Юда, вигнаний буде цiлком! Зведiть вашi очi, й побачте отих, що приходять iз пiвночi: де20

череда та, що дана тобi, отара пишноти твоєї? Що ти скажеш, о дочко Сiону, як Вiн над тобою21

панами поставить отих, яких ти навчила була за довiрених бути, чи ж муки не схоплять тебе, немов
ту породiллю? коли ж скажеш у серцi своєму: Чому такi речi спiткали мене? за численнi провини22

твої вiдкритi подолки твої, оголенi ноги твої силомiць! Чи мурин вiдмiнить коли свою шкiру, а пан-23

тера тi плями свої? Тодi зможете й ви чинити добре, навченi чинити лихе! Тому розпорошу їх, мов24

ту полову, що з вiтром з пустинi летить: Оце жеребок твiй, це удiл, який Я вiдмiряв тобi, говорить25

Господь, бо забула Мене та надiялася на неправду! I закочу теж подолки твої над обличчя твоє, i26

покажеться ганьба твоя: твої перелюбства й iржання твої, сором блуду твого на полi на пагiрках,27

Я бачив гидоти твої... Горе тобi, Єрусалиме, що не очистишся! Доки ж iще?
Слово Господнє до Єремiї, що було в справi посухи. Упала в жалобу Юдея, а брами її ослабiли,14, 2

насупилися на землi, i знявся крик Єрусалиму. А вельможi її своїх слуг посилають по воду, вони3

йдуть до криницi й води не знаходять, їхнiй посуд порожнiй вертається... Засоромляться та заша-
рiють вони, i свої голови понакривають. Тому, що земля стала спрагла, бо дощу не було на землi,4

засоромилися рiльники, свої голови понакривали. Навiть ланя на полi породить сарнятко та й ки-5
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не, бо немає трави... Навiть дикi осли поставали на голих горах, вiтер втягують, мов тi шакали, 6

i меркнуть їм очi, бо немає трави... Якщо проти нас свiдчать нашi провини, о Господи, то зроби 7

ради Ймення Свого, бо намножились нашi вiдступники, ми Тобi нагрiшили! О надiє Iзраїлева, о 8

Спасителю в часi недолi, нащо будеш Ти в Краї, як той чужаниця, й як той подорожнiй, що намета
лише на ночлiг розтягає? Нащо будеш Ти, мов людина остовпiла, немов той силач, що не може 9

спасти? Таж Ти в нашiй серединi, Господи, Ймення ж Твоє на нас кличеться, не залишай нас! Так 10

говорить Господь до народу цього: Так люблять вони волочитись, а не стримувати своїх нiг, тому то
не має Господь уподобання в них, Вiн тепер їхню провину згадає, i їхнiй грiх покарає! I промовив 11

до мене Господь: Не молись за народ цей на добре йому: Як вони будуть постити, Я не послухаю 12

їхнiх благань, а коли принесуть цiлопалення й дар, Я їх не прийму, бо Я повигублюю всiх їх мечем,
i голодом, i моровицею!... А я вiдказав: О Господи, Боже! Ось пророки говорять до них: Ви не 13

будете бачити меча, i не буде вам голоду, правдивий бо мир в цьому мiсцi вам дам! Та промовив 14

до мене Господь: Цi пророки неправду Iменням Моїм пророкують: Я їх не посилав, i не наказував
їм, i їм не говорив! Вони вам пророкують невiрнi видiння та чари, нiкчемнiсть й оману свого серця...
Тому так промовляє Господь на пророкiв, якi пророкують Iменням Моїм, хоч Я не посилав їх, та що 15

кажуть вони: Меч та голод не буде в цiм Краї: вiд меча та вiд голоду згинуть пророки такi! А народ, 16

що таке пророкують йому, розкиданий буде по вулицях Єрусалиму вiд голоду та вiд меча, i не буде
кому поховати його, вони й їхнi жiнки, й їхнi сини та їхнi дочки, i виллю на них їхнє зло! I ти ска- 17

жеш до них оце слово: Хай заходять удень та вночi мої очi слiзьми, i нехай не затихнуть, бо дiвчина,
доня народу мого, буде побита великим нещастям, дуже болючим ударом! Якщо вийду на поле ось 18

побитi мечем, й якщо вийду до мiста ось помлiлi iз голоду, i навiть пророк та священик шмигляють
по краю, якого не знають... Чи насправдi покинув Ти Юду? Чи й Сiоном гидує душа Твоя? Чому 19

вразив Ти нас i немає нам лiку? Ми чекаємо миру й немає добра, i часу вздоровлення та ось тiльки
жах!... Знаємо, Господи, нашу безбожнiсть, вину наших батькiв, бо ми проти Тебе згрiшили, та 20, 21

не вiдкидай нас ради Ймення Свого, не безчесть трону слави Своєї, пам’ятай, не зламай заповiту
Свого iз нами! Хiба є мiж марними божками поганiв такi, що спускають дощi? I чи небо саме дає 22

зливу? Чи ж не Ти Господь Бог наш? Тому то на Тебе надiємось ми, бо Ти це все чиниш!
I промовив до мене Господь: Якщо став би Мойсей й Самуїл перед лицем Моїм, то душа Моя 15

до народу цього не звернулася б! Вiджени їх iз-перед Мого лиця, i нехай повиходять! I буде, як 2

скажуть до тебе вони: Куди пiдемо? то скажеш до них: Так говорить Господь: Хто на смерть тi на
смерть, i хто на меча на меча, i хто на голод на голод, а хто до полону в полон... I Я навiщу їх 3

чотирьома способами, говорить Господь: мечем, щоб побити, i псами, щоб їх волочити, i птаством
небесним, i земною звiриною, щоб жерли та нищили... I Я дам їх на пострах усiм царствам землi за 4

Манасiю, Єзекiїного сина, царя Юдиного, за те, що зробив був вiн в Єрусалимi. Бо хто змилується 5

над тобою, о Єрусалиме? I хто спiвчуття тобi виявить? I хто зверне з путi, щоб тебе запитати про
поводження? Ти покинув Мене, промовляє Господь, вiдступився назад, тому Я простягнув Свою 6

руку на тебе, i знищив тебе, утомився Я жалувати! I вiячкою їх розвiяв по брамах землi, позбавив 7

дiтей, i погубив Свiй народ, бо вони не вернулись з дорiг неправдивих своїх, у Мене бiльше було 8

його вдiв, як морського пiску! А на матiр юнацтва, спровадив опiвднi грабiжника їм, нагло кинув на
неї страхiття та жах, зомлiла вона, що сiмох породила, видихнула свою душу, зайшло сонце її, ко- 9

ли був iще день, засоромилася та збентежилась... А решту їх Я дам пiд меча перед їхнiми ворогами,
говорить Господь... Горе менi, моя мати, що ти породила такого мене, чоловiка сварливого та чо- 10

ловiка сутяжного для всiєї землi! Нiкому я не позичав, i нiхто менi не боргував, та всi проклинають
мене... Промовив Господь: Я справдi пiдсилю на добре тебе, Я справдi вчиню, що проситиме ворог 11

тебе за час зла й за час утиску! Чи можна зламати залiзом залiзо iз пiвночi й мiдь? Багатство твоє 12, 13

й твої скарби на здобич вiддам, i не за цiну, але за грiхи твої всi, у всiх границях твоїх. I вчиню, що 14

ти будеш служити своїм ворогам у тiм краї, якого не знаєш, бо огонь запалав в Моїм гнiвi, i над
вами палатиме вiн! Ти, Господи, знаєш усе, згадай же мене й заступися за мене, i помстися над 15

тими, що гонять мене! На довгу Свою терпеливiсть до них мене не бери, знай, що сором носив я
за Тебе! Як тiльки слова Твої знаходилися, то я їх поїдав, i було слово Твоє менi радiстю i втiхою 16

серця мого, бо кликалось Ймення Твоє надо мною, о Господи, Боже Саваоте! Не сидiв я на зборi 17

веселому та не радiв, через руку Твою я самiтний сидiв, бо Ти гнiвом наповнив мене. Чому бiль мiй 18
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став вiчний, а рана моя невигойна, що не хоче загоїтись? Чи справдi Ти станеш менi як обманний
потiк, що води його висихають? Тому Господь так вiдказав: Якщо ти навернешся, то тебе привер-19

ну, i перед лицем Моїм станеш, а як здобудеш дорогоцiнне з нiкчемного, будеш як уста Мої: до тебе
самi вони звернуться, а не ти до них звернешся! I дам Я тебе для оцього народу за мура мiцного iз20

мiдi, i будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе: бо Я буду з тобою, щоб спасати тебе
й щоб тебе рятувати, говорить Господь! I врятую тебе з руки злих, i з рук насильникiв тих тебе21

визволю!
I було слово Господнє до мене, промовляючи: Не бери собi жiнки, i хай у тебе не буде синiв, нi16, 2

дочок у цьому мiсцi. Бо так промовляє Господь про синiв i про дочок, що народженi в мiсцi цьому,3

i про їхнiх матерiв, що народжують їх, i про їхнiх батькiв, що їх родять у Краї цьому: Вiд жахливих4

хворiб повмирають вони, не будуть оплакуванi, i не будуть похованi, гноєм стануть вони на поверхнi
землi... Вiд меча та вiд голоду згинуть вони, i стане їхнiй труп стервом птаству небесному й земнiй
звiринi... Бо так промовляє Господь: Не заходь у дiм смутку, i не ходи голосити, i не спiвчувай5

їм, бо вiд цього народу забрав Я Свiй мир, говорить Господь, ласку та милiсть. I повимирають6

великi й малi в цьому Краї, не будуть похованi, i голосити не будуть за ними, i не будуть робити
нарiзiв, i не будуть робити собi лисини... I не будуть ламати їм хлiба в жалобi, щоб потiшити їх над7

померлим, i не напоять їх келiхом втiхи над батьком його й його матiр’ю... I до дому бенкету не8

входь, щоб сидiти iз ними, щоб їсти й щоб пити. Бо так промовляє Господь Саваот, Бог Iзраїлiв:9

Ось Я припиню в цьому мiсцi на ваших очах i в днях ваших голос радiсний й голос веселий, голос
молодого та голос молодої! I буде, коли перекажеш народовi цьому цi слова, то скажуть тобi: За10

що Господь говорив проти нас все велике це лихо? I яка вина наша, й який то наш грiх, яким ми
прогрiшилися Господу, Боговi нашому? I вiдкажеш до них: За те, що Мене батьки вашi покинули,11

каже Господь, i пiшли за iншими богами i служили їм та поклонялися їм, а Мене полишили й Закона
Мого не виконували! А ви робите гiрше вiд ваших батькiв, i кожен iз вас ось iде за упертiстю12

лютого серця свого, щоб Менi не служити... Тому викину вас з цього Краю до краю, якого не знали13

нi ви, анi вашi батьки. I будете там богам iншим служити удень та вночi, бо не дам Я вам милости.
Тому наступають ось днi, говорить Господь, i не будуть уже говорити: Як живий Господь, що вивiв14

синiв Iзраїлевих iз краю єгипетського, а тiльки: Як живий Господь, що вивiв синiв Iзраїлевих iз15

пiвнiчного краю, i зо всiх тих країв, куди був розiгнав їх... Та Я їх верну на їхню землю, яку Я був
дав батькам їхнiм. Оце Я пошлю по численних рибалок, говорить Господь, i виловлять їх, немов16

рибу, а потому пошлю по численних мисливцiв, i повиловлюють їх з усiх гiр, i з усякого взгiр’я, i
зо скельних розщiлин. Бо очi Мої на всi їхнi дороги: вони не сховалися з-перед Мого лиця, i з-17

перед ока Мого не закрилася їхня провина. I найперше Я їм надолужу подвiйно за їхню провину18

й за грiх їхнiй, за теє, що трупом обриджень своїх збезчестили Край мiй, а їхнi гидоти спадок Мiй
переповнили... О Господи, сило моя та твердине моя, i захисте мiй в день недолi! Поприходять19

до тебе народи вiд кiнцiв землi та й промовлять: Одiдичили нашi батьки лиш неправду й марноту,
пожитку ж вiд них не було... Чи зробить людина для себе богiв, а вони не боги? Тому то ось Я20, 21

учиню, що познають цим разом вони, учиню, що познають вони Мою руку та силу Мою, i познають,
що Ймення Моє це Господь!

Грiх Юдин написаний рильцем залiзним, дiямантовим вiстрям вiн виритий на таблицi їхнього17
серця, i на рогах жертовникiв їхнiх. Як про синiв своїх, так пам’ятають про жертовники своїх та2

своїх Ашер при зеленому деревi, на високих пiдгiрках, про гору на полi. Багатство твоє й твої3

скарби на здобич вiддам, пагiрки жертовнi твої за грiх по всiляких границях твоїх. I опустиш ти4

руку свою спадку свого, що Я дав був тобi... I вчиню, що ти будеш служити своїм ворогам у тiм
краї, якого не знаєш, бо огонь запалили ви в гнiвi Моїм, й аж навiки палатиме вiн! Так говорить5

Господь: Проклятий той муж, що надiю кладе на людину, i робить раменом своїм слабу плоть, а
вiд Господа серце його вiдступає! I вiн буде, як голий той кущ у степу, i не побачить, щоб добре6

прийшло, i вiн пробуватиме в краї сухому в пустинi, у краї солоному та незамешканому... Благо-7

словенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надiя його! I вiн буде, як дерево те,8

над водою посаджене, що над потоком пускає корiння своє, i не боїться, як прийде спекота, i його
листя зелене, i в роцi посухи не буде журитись, i не перестане приносити плоду! Людське серце9

найлукавiше над все та невигойне, хто пiзнає його? Я Господь, що дослiджує серце, що випробо-10

вує нирки, щоб кожному дати згiдно з путтю його, за плодом учинкiв його. Куропатва висиджує11
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яйця, яких не принесла, це той, хто багатство набув, та неправдою: вiн покине його в половинi днiв
своїх, i стане безумним при своєму кiнцi... Трон слави, високий вiд вiку, це мiсце нашої святинi! 12

Надiє Iзраїлева, Господи, посоромленi будуть усi, хто Тебе залишає! Тi, що Мене покидають, на 13

пiску будуть списанi, бо вони покинули Господа, джерело живої води. Уздоров мене, Господи, i 14

буду вздоровлений я, спаси Ти мене, i я буду спасений, бо Ти слава моя! Ось вони менi кажуть: Де 15

слово Господнє? Нехай воно прийде! А я не вiдтягавсь бути пастирем в Тебе, не жадав злого дня, 16

Ти це знаєш, що виходило з уст моїх, те перед лицем Твоїм явне було. Не будь Ти для мене страхi- 17

ттям, на день зла Ти моє пристановище! Бодай посоромились тi, хто мене переслiдує, а я щоб не 18

був посоромлений, нехай побентеженi будуть вони, а я хай не буду збентежений, день злого на них
наведи та зламай їх подвiйним зламанням! Так промовив до мене Господь: Iди, i станеш у брамi 19

синiв народу, що юдськi царi входять нею та нею виходять, та по всiх брамах Єрусалиму. I скажеш 20

до них: Послухайте слова Господнього, царi юдськi й уся Юдеє, та всi мешканцi Єрусалиму, що
входите брамами тими. Так говорить Господь: Стережiться за душi свої, i не носiть тягару за субо- 21

тнього дня, i не носiть його брамами Єрусалиму. I не носiть тягару з домiв ваших суботнього дня, i 22

жодної працi робити не будете, i день суботнiй освятите, як Я вашим батькам наказав був! Та вони 23

не послухали, й вуха свого не схилили, i вчинили себе тугошиїми, щоб не слухатися та не брати
навчання. I буде, якщо Мене справдi ви будете слухатись, каже Господь, щоб тягару не носити в 24

брами мiста цього за суботнього дня, i щоб освятити день суботнiй, i щоб жодної працi в цей день
не робити, то ходитимуть брамами мiста цього царi та князi, що будуть сидiти на тронi Давидовiм, 25

що їздити будуть колесницями й кiньми, вони й їхнi правителi, юдеї та мешканцi Єрусалиму, i це
мiсто стоятиме вiчно! I будуть приходити з Юдиних мiст та з околиць Єрусалиму, i з краю Венiя- 26

минового, i з рiвнини, i з гiр, i з пiвдня, i цiлопалення й жертви приносити будуть, та жертву хлiбну,
i ладан, i будуть приносити жертву подяки до дому Господнього. А якщо ви Мене не послухаєтесь, 27

щоб святити день суботнiй i щоб тягару не носити, i щоб брамами Єрусалиму суботнього дня не
ходити, то огонь пiдпалю в їхнiх брамах, i вiн поїсть єрусалимськi палати, i не погасне!

Оце слово, що було до Єремiї вiд Господа, говорячи: Устань, i зiйди до дому ганчара, i там почу- 18, 2

єш слова Мої. I зiйшов я до дому ганчара, аж ось вiн робить працю на кружалi. I в руках ганчара 3, 4

попсулась посудина, яку вiн iз глини робив. I вiн знову зробив з неї iншу посудину, як сподобалося
ганчаревi зробити. I було менi слово Господнє, говорячи: Чи не мiг би зробити й Я вам, як ганчар 5, 6

цей, о доме Iзраїлiв? каже Господь. Ось як глина в руцi ганчара, так в руцi Моїй, доме Iзраїля, й ви!
Я часом кажу про народ та про царство, щоб вирвати його, i щоб розбити та вигубити, та коли цей 7, 8

народ, що про нього казав Я, повернеться вiд свого зла, то пожалую Я щодо того зла, яке думав
чинити йому. А часом кажу про народ та про царство, щоб його збудувати та щоб посадити, та 9, 10

як вiн зробить зле в Моїх очах, щоб не слухатися Мого голосу, то пожалую щодо того добра, про
яке говорив, що вчиню Я його. А тепер скажи до юдея й до мешканцiв Єрусалиму, говорячи: Так 11

говорить Господь: Ось готую лихе проти вас, i задумую задум на вас, вернiться ж ви кожен з дороги
своєї лихої, i полiпшiть дороги свої й свої вчинки! Та вони вiдказали: Пропало! бо ми будем ходити 12

за своїми думками, i кожен робитиме згiдно з упертiстю серця свого. Тому так промовляє Господь: 13

Поспитайте но ви мiж народами, чи хто чув, як оце? Страшну рiч учинила та дiва Iзраїлева! Хiба 14

снiг Лiвану зiйде зо скелi на полi? Чи висохнуть води чужi та холоднi, текучi? Бо про Мене забув 15

Мiй народ: вони кадять марнотi, а та робить їм так, що вони на дорогах своїх спотикаються, на
давнiх путях, щоб ходити стежками, по дорозi невбитiй, щоб свiй Край учинити страхiттям, посмi- 16

ховищем вiчним... Кожен, хто буде проходити ним, остовпiє та буде хитати головою своєю... Мов 17

вiтер зо сходу, розвiю Я їх перед ворогом; потилицю, а не обличчя Я їм покажу у день їхнього горя!
I сказали вони: Ходiть, i обмiркуємо замiри на Єремiю, бо не згинув Закон у священика, i рада в 18

премудрого, а слово в пророка. Ходiть, i удармо його язиком його власним, i не зважаймо на жоднi
слова його! Послухай мене, о мiй Господи, i почуй голос моїх супротивникiв! Хiба замiсть доброго 19, 20

злим надолужено буде? Бо яму копають вони для моєї душi... Згадай же, що перед обличчям Тво-
їм я стояв, щоб добре про них говорити, щоб гнiв Твiй вiд них вiдвернути! Тому їхнiх синiв вiддай 21

голодовi, i мiццю меча викинь їх з Краю, i бодай жiнки їхнi дiтей погубили та вдовами стали, а їхнi
чоловiки хай смертю повбиванi будуть, юнаки їхнi хай будуть побитi мечем на вiйнi! Нехай чується 22

крик з їхнiх домiв, бо орду Ти зненацька спровадиш на них, бо яму копали вони, щоб схопити мене,
i для нiг моїх пастки поставили... А Ти, Господи, знаєш увесь їхнiй замiр на мене на смерть, не 23
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прости їм провин, а грiха їхнього iз-перед обличчя Свого не зiтри, i хай перед Тобою спiткнуться
вони, зроби помiж ними оце пiд час гнiву Свого!

Господь сказав так: Iди, i купиш баньку в ганчара, i вiзьми собi з старших народу та з старших19
священикiв. I вийдеш до долини Бен-Гiннома, що при входi до Череп’яної брами, i будеш там ого-2

лошувати тi слова, що до тебе Я їх говоритиму. I скажеш: Послухайте слова Господнього, царi3

Юди та мешканцi Єрусалиму! Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Ось Я зло наведу на це
мiсце, так що всякому, хто почує про нього, задзвенить в його вухах! Це за те, що вони залишили4

Мене, i вчинили чужим оце мiсце, i кадили у ньому для iнших богiв, що не знали їх анi вони, нi ба-
тьки їхнi, анi юдейськi царi, i кров’ю невинних наповнили мiсце оце, i пагiрки побудували Вааловi,5

щоб палити дiтей своїх на огнi цiлопалення для Ваала, чого не велiв Я i не говорив, i що на серце
Менi не приходило! Тому наступають ось днi, говорить Господь, що не буде вже зватися мiсце це6

Тофет i Долина Бен-Гiннома, а тiльки Долина Убивства. I знищу на мiсцi цьому раду Юдину та7

Єрусалиму, i впадуть вiд меча перед їхнiми ворогами та вiд руки тих, хто шукає їхньої душi, i дам
падло їхнє на стерво для птаства небесного та для земної звiрини... I вчиню оце мiсце страхiттям i8

посмiхом, кожен, хто буде проходити ним, остовпiє й засвище, побачивши всi його врази... I вчи-9

ню, що вони будуть їсти тiло синiв своїх й тiло дочок своїх, i тiло один одного їсти вони будуть в
облозi та в утисковi, яким будуть тиснути їх вороги їхнi та тi, хто буде шукати їхню душу... I ро-10

зiб’єш баньку на очах тих людей, що ходять з тобою, та й скажеш до них: Так говорить Господь11

Саваот: Отак розiб’ю Я народ цей та мiсто оце, як розбивається посуд ганчарський, що не може
вже бути направленим, i будуть ховати у Тофетi через брак мiсця на погреб... Так зроблю цьому12

мiсцю, говорить Господь, та мешканцям його, щоб зробити це мiсто, як Тофет... I стануть доми13

Єрусалиму та доми царiв Юди, як мiсце те Тофет, нечистi усi тi доми, що кадили на їхнiх дахах усiм
небесним свiтилам, та лили жертви литi для iнших богiв! I прийшов Єремiя з Тофету, куди посилав14

його Господь пророкувати, i став у дворi Господнього дому, i сказав до всього народу: Так говорить15

Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Ось спроваджу до мiста цього та до всiх його мiст усе те лихо, що Я
говорив був на нього, бо вчинили вони свою шию твердою, щоб не слухатися Моїх слiв!

I почув Пашхур, Iммерiв син, священик, що був старшим наглядачем, начальник Господнього20
дому, Єремiю, що пророкував цi слова. I Пашхур набив пророка Єремiю, i посадив його у в’язни-2

цю, що була в горiшнiй брамi Венiяминовiй, що в Господньому домi... I сталося наступного дня,3

i вивiв Пашхур Єремiю з в’язницi, а Єремiя промовив до нього: Не Пашхур Господь дав iм’я тобi,
а тiльки Магор-Мiссавiв. Бо так промовляє Господь: Ось Я зроблю тебе жахом для тебе самого4

та для всiх твоїх приятелiв, i вони попадають вiд меча ворогiв своїх, а очi твої будуть бачити це. А
всього Юду вiддам у руку царя вавилонського, i вiн нажене їх до Вавилону, i позабиває їх мечем. I5

дам увесь скарб цього мiста та ввесь його здобуток, i всю коштовнiсть його, та всi скарби юдських
царiв, усе це дам у руку їхнiх ворогiв, i вони пограбують їх, i вiзьмуть їх та й вiдведуть їх до Вави-
лону... А ти, Пашхуре, та всi мешканцi дому твого пiдете до полону. I прийдеш ти до Вавилону, i6

помреш там, i будеш похований ти та всi твої приятелi, яким ти неправдиво пророкував. Намовляв7

мене, Господи, i був я намовлений, Ти взяв мiцно мене й перемiг! Я став цiлий день посмiховищем,
кожен глузує iз мене... Бо коли тiльки я говорю, то кричу, кличу: Гвалт! та Грабiж! i так сталося8

слово Господнє менi цiлий день за ганьбу й посмiховище... I я був сказав: Не буду Його спомина-9

ти, i не буду вже Йменням Його говорити! I стало це в серцi моїм, як огонь той палючий, замкнений
у костях моїх, i я змучивсь тримати його й бiльш не можу! Бо чув я обмову численних, ось острах10

навколо: Розкажiть, донесемо на нього! Кожен муж, який в мирi зо мною, чатує мого упадку та
каже: Може буде обманений i переможемо його, i помстимося над ним! Та зо мною Господь, як11

потужний силач, тому тi, хто женеться за мною, спiткнуться та не переможуть! Будуть сильно вони
посоромленi, бо робили без розуму, вiчний сором їм буде, який не забудеться! А Господь Сава-12

от випробовує праведного, бачить нирки та серце. Хай над ними побачу я помсту Твою, бо Тобi я
вiдкрив свою справу! Спiвайте пiснi Господевi, усi хвалiть Господа, бо спасає Вiн душу убогого13

вiд руки лиходiїв! Проклятий той день, коли я народився, день, коли породила мене моя мати, хай14

благословенний не буде! Проклятий той муж, який сповiстив мого батька, говорячи: Народилось15

тобi дитя-хлопець, а тим справдi потiшив його! I бодай стався муж той, немов тi мiста, що Господь16

зруйнував й не пожалував їх, i нехай чує крик вiн уранцi, а лемент вiйськовий у часi полудня, за те,17

що в утробi мене не забив, i тодi була б стала менi моя мати за грiб мiй, а утроба її вагiтною навiки
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була б!... Чого то з утроби я вийшов, щоб бачити клопiт й скорботу, i нащо кiнчаються в соромi цi 18

мої днi?...
Слово, що було до Єремiї вiд Господа, коли цар Седекiя послав був до нього Пашхура, сина 21

Малкiйїного, та священика Цефанiю, сина Маасеїного, говорячи: Звернися, за нас до Господа, бо 2

Навуходоносор, цар вавилонський, воює проти нас. Може Господь зробить з нами за всiма Своїми
чудами, i той вiдiйде вiд нас! I сказав Єремiя до них: Так скажiть до Седекiї: Так говорить Господь, 3, 4

Бог Iзраїлiв: Ось Я назад оберну вiйськовi знаряддя, що в вашiй руцi, що ви воюєте ними поза му-
ром з вавилонським царем та з халдеями, якi облягають вас, i позбираю їх до середини цього мiста.
I буду Я воювати з вами рукою витягненою та сильним раменом, i в гнiвi, i в лютi, i в великому пере- 5

сердi! I вражу мешканцiв цього мiста, i чоловiка, i худобу, вiд великої моровицi повмирають вони! 6

А потому говорить Господь Я вiддам Седекiю, Юдиного царя, i його рабiв, i народ, i врятованих у 7

цьому мiстi вiд моровицi, вiд меча та вiд голоду в руку Навуходоносора, царя вавилонського, та в
руку ворогiв їхнiх, що шукають їхньої душi, i вiн ударить їх вiстрям меча, не змилується над ними й
не змилосердиться, i не матиме любови! А цьому народовi скажеш: Так говорить Господь: Ось Я 8

даю перед вами дорогу життя й дорогу смерти. Хто сидiтиме в цьому мiстi, той помре вiд меча, i вiд 9

голоду та вiд моровицi; а той, хто перейде i прийде до халдеїв, що вас облягають, буде жити, i стане
йому душа його за здобич. Бо Я обернув лице Своє на це мiсто на зле, а не на добре, говорить Го- 10

сподь, воно буде дане в руку царя вавилонського, а вiн спалить його огнем!... А домовi царя Юди 11

скажи так: Послухайте слова Господнього: Доме Давидiв, отак промовляє Господь: Судiть вранцi 12

суд i рятуйте грабованого вiд руки переслiдника, щоб не вийшла, немов той огонь, Моя лють, i вона
запалає за зло ваших учинкiв, i не буде кому погасити! Ось Я проти тебе, мешканко долини, о 13

скеле рiвнини, говорить Господь, на вас, що говорите: Хто прийде на нас i хто ввiйде в помешкання
нашi? Бо Я покараю вас згiдно iз плодом ваших учинкiв, говорить Господь, i огонь запалю в його 14

лiсi, i вiн пожере всi довкiлля його!
Так говорить Господь: Зiйди в дiм Юдиного царя, i будеш казати там оце слово, та й промо- 22, 2

виш: Послухай Господнього слова, о царю юдейський, що сидиш на Давидовiм тронi, ти й раби твої
та народ твiй, що входите в брами оцi. Так говорить Господь: Чинiть правосуддя та правду, i ря- 3

туйте грабованого вiд руки гнобителя, чужинця ж, сироту та вдову не гнобiть, не грабуйте, i крови
невинної не проливайте на мiсцi цьому! Бо коли оце слово насправдi ви виконаєте, то ходитимуть 4

брамами дому оцього царi, що будуть сидiти на тронi Давида, що їздити будуть колесницями й кiнь-
ми, вiн i раб його та народ його. А якщо не послухаєтесь оцих слiв, то клянуся Собою говорить 5

Господь: руїною станеться дiм цей! Бо так промовляє Господь про дiм царя Юди: Ти для Мене 6

Гiлеад, щит Лiвану, та поправдi кажу Я, тебе оберну на пустиню, на мiста незаселенi! I приготую 7

на тебе отих, що руйнують людину та зброю її, i вони твої кедри добiрнi зiтнуть i їх повкидають в
огонь! I люди численнi ходитимуть мiстом оцим i будуть казати один до одного: Защо Господь зро- 8

бив так цьому мiсту великому? I вiдкажуть: За те, що вони покинули заповiта Господа, Бога Свого, 9

i вклонялися iншим богам, i служили їм. Не плачте за вмерлим, i не жалкуйте за ним, але плакати 10

плачте за тим, хто вiдходить в полон, бо вже не повернеться, i не побачить землi, де вiн народився...
Бо так промовляє Господь до Шаллума, сина Йосiїного, царя Юдиного, що царював замiсть Йосiї, 11

свого батька, що вийшов iз мiсця цього: Вiн сюди вже не вернеться! Бо помре вiн у мiсцi, куди 12

його полонили, Краю ж цього не побачить уже... Горе тому, хто несправедливiстю дiм свiй будує, 13

а верхнi кiмнати безправ’ям, хто каже своєму ближньому працювати даремно, i платнi його йому
не дає, що говорить: Збудую собi дiм великий, i верхнi кiмнати широкi! I вiкна собi повирубує, й 14

криє кедриною, i малює червоною фарбою. Чи ти зацарюєш тому, що в кедрах ти мешкаєш? Чи ж 15

твiй батько не їв та не пив? I коли правосуддя та правду чинив вiн, тодi було добре йому, вiн роз- 16

суджував справу нужденного й бiдного, й тодi добре було! Чи не це Мене знати? говорить Господь.
Хiба твої очi та серце твоє не оберненi тiльки на користь свою, та щоб проливати кров невинну, i 17

щоб гнiт та насилля чинити?... Тому так промовляє Господь про Єгоякима, Йосiїного сина, царя 18

Юдиного: Не будуть за ним голосити: О мiй брате! й О сестро! Не будуть за ним голосити: О пане й
О величносте його! Поховають його, немов того осла, волочачи та викидаючи геть за брами Єру- 19

салиму... Зiйди на Ливан та й кричи, i в Башанi свiй голос подай, i кричи з Аварiму, бо понищенi 20

всi твої друзi... Говорив Я тобi в час гаразду твого, але ти казала: Не слухатиму! Це дорога твоя 21

вiд юнацтва твого, бо не слухалась ти Мого голосу... Усiх твоїх пастирiв буря розкидає, а коханцi 22
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твої пiдуть до полону, справдi, тодi посоромлена та побентежена будеш за все своє зло!... О ти, що23

сидиш на Ливанi, що кублишся в кедрах, як ти будеш стогнати, як болi й дрижання на тебе спадуть,
мов на ту породiллю! Як живий Я, говорить Господь, коли б був Конiя, син Єгоякимiв, цар Юдин,24

печаткою-перснем на правiй руцi Моїй, справдi Я й звiдти тебе зiрву! I дам Я тебе в руку тих, хто25

шукає твоєї душi, i в руку тих, що боїшся ти їх, i в руку Навуходоносора, царя вавилонського, i в
руку халдеїв... I кину тебе й твою матiр, яка породила тебе, до iншого краю, де ви не зродились, i26

там ви повмираєте! А до Краю, куди вони прагнуть душею своєю вернутись, туди не повернуться!27

Чи муж цей, Конiя, це глиняний посуд, погорджений та розпорошений? Хiба вiн посудина та не-28

потрiбна? Чом вiдкиненi вiн та насiння його, та й закиненi в землю, якої не знають? О Краю, мiй29

Краю, о Краю, послухай Господнього слова: Так говорить Господь: Запишiть людину оцю самi-30

тною, мужем, якому не буде щаститись у днях його, бо нiкому з насiння його не пощаститься сидiти
на тронi Давидовiм та панувати ще в Юдi!

Горе пастирям тим, що розгублюють та розганяють отару Мого пасовиська, говорить Господь!23
Тому так промовляє Господь, Бог Iзраїлiв, про пастирiв тих, що пасуть Мiй народ: Ви отару Мою2

розпорошили й їх розiгнали, та не наглядали за ними. Ось тому покараю Я вас за лихi вашi вчинки,
говорить Господь! А Я позбираю останок отари Своєї зо всiх тих країв, куди Я їх повиганяв був,3

i їх поверну на пасовиська їхнi, i вони порозплоджуються та розмножаться. I над ними поставлю4

Я пастирiв тих, якi пастимуть їх, i не будуть боятися вже й не злякаються, i не будуть загубленi,
каже Господь! Ось днi наступають, говорить Господь, i поставлю Давидовi праведну Парость, i5

Цар зацарює, i буде Вiн мудрий, i правосуддя та правду в Краю запровадить. За днiв Його Юда6

спасеться, Iзраїль же буде безпечний. А це Його Ймення, яким Його кликати будуть: Господь пра-
веднiсть наша. Тому наступають ось днi, говорить Господь, i не будуть уже говорити: Як живий7

Господь, що вивiв синiв Iзраїлевих iз краю єгипетського, а тiльки: Як живий Господь, що вивiв i8

випровадив насiння дому Iзраїлевого з пiвнiчного краю, i зо всiх тих країв, куди їх був повиганяв!
I осядуть вони на своїй землi. Про пророкiв. Розривається серце моє в моїм нутрi, трiпочуть всi9

костi мої, я став, як п’яний, як той муж, що по ньому вино перейшло, через Господа й ради святих
Його слiв... Бо земля перелюбниками стала повна, бо через прокляття потрапила в жалобу земля,10

повисихали в степах пасовиська, бо стався лихим їхнiй бiг, їхня сила це кривда... Бо й пророк та11

священик грiшать, їхнє зло Я знайшов теж у домi Своїм, говорить Господь. Тому буде для них їхня12

дорога, мов сковзанка в темрявi, вони будуть попхненi й впадуть через неї, бо зло Я спроваджу на
них року навiщення їх, говорить Господь... А в тих самарiйських пророкiв Я бачив безглуздя, вони13

пророкували Ваалом собi, i вчинили блудячим народ Мiй, Iзраїля! А в єрусалимських пророкiв Я14

бачив гидоту: перелюбство й ходiння в неправдi, i руки злочинцiв змiцнили вони, щоб нiхто з сво-
го зла не вернувся... Всi вони Менi стали, немов той Содом, а мешканцi його, як Гомора... Тому15

так промовляє Господь Саваот про пророкiв оцих: Ось Я їх полином нагодую, i водою отруйною
їх напою, бо вiд єрусалимських пророкiв безбожнiсть пiшла для всiєї землi! Так говорить Господь16

Саваот: Не слухайте слiв цих пророкiв, що вам пророкують, вони роблять безглуздими вас, ви-
словлюють привиди серця свого, а не слово з уст Господнiх. Вони справдi говорять до тих, що17

Мене ображають: Господь говорив: Мир вам буде! А кожному, хто ходить в упертостi серця свого,
говорять вони: Зло не прийде на вас! А хто ж то стояв на таємнiй Господнiй нарадi, i бачив та чув18

Його слово? Хто до слова Його прислухався й почув? Ось буря Господня, як лютiсть, виходить, а19

вихор крутливий на голову несправедливих впаде... Гнiв Господнiй не вернеться, поки не зробить,20

i поки не виконає Вiн замiрiв серця Свого; наприкiнцi днiв зрозумiєте добре все це! Цих пророкiв21

Я не посилав, вони побiгли самi, Я їм не говорив, та вони пророкують. А якби в Моїй радi таєм-22

нiй стояли вони, то вони об’являли б народовi Моєму слова Мої, i їх вiдвертали б вiд їхньої злої
дороги, та вiд зла їхнiх учинкiв. Чи Я Бог тiльки зблизька, говорить Господь, а не Бог i здалека?23

Якщо заховається хто у криївках, то Я не побачу Його? говорить Господь. Чи Я неба й землi не24

наповнюю? каже Господь. Я чув, що говорять пророки, що Йменням Моїм пророкують неправ-25

ду й говорять: Менi снилося, снилось менi!... Як довго це буде у серцi пророкiв, якi пророкують26

неправду, та пророкують оману свого серця? Вони замишляють зробити, щоб народ Мiй забув27

Моє Ймення, їхнiми снами, якi один одному розповiдають, як через Ваала забули були їхнi батьки
Моє Ймення. Той пророк, що йому снився сон, нехай розповiдає про сон, а з яким Моє слово,28
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хай каже про слово правдиве Моє, що соломi до збiжжя? говорить Господь. Хiба слово Моє не 29

таке, як огонь, говорить Господь, i як молот, що скелю розлупує? Тому то ось Я на пророкiв, го- 30

ворить Господь, що слова Мої крадуть один вiд одного. Ось Я на пророкiв, говорить Господь, що 31

вживають свого язика, але кажуть: Це мова Господня! Оце Я на тих, що сни неправдивi звiщають, 32

говорить Господь, вони розповiдають про них та впроваджують в блуд Мiй народ своєю неправдою
й глумом своїм, хоч Я не посилав їх i їм не наказував, i вони помогти не поможуть народовi цьому,
говорить Господь.... А коли запитає тебе цей народ, чи пророк, чи священик, говорячи: Яке то Го- 33

споднє пророцтво? то скажеш до них: Ви тягар, i Я вас поскидаю, говорить Господь. А пророка й 34

священика та той народ, який скаже: Господнiй тягар, то Я мужа того й його дiм покараю! Отак 35

скажете ви один одному й кожен до брата свого: Що Господь вiдповiв, й що Господь говорив? А 36

про Господнiй тягар не згадуйте бiльш, бо кожному слово його стане за тягара, i ви перекрутили
б слова Бога Живого, Господа Саваота, нашого Бога. Так пророковi скажеш: Що Господь тобi 37

вiдповiв, i Що Господь говорив? Якщо ж будете ви говорити: Господнiй тягар, тому так промовляє 38

Господь: За те, що ви кажете слово оце: Господнiй тягар, хоч Я посилав до вас, кажучи: Не говорiте
Господнiй тягар, тому конче Я вас пiдiйму, немов тягара, та й викину вас i те мiсто, що дав був Я 39

вам та вашим батькам, вiд Свого лиця... I дам Я на вас сором вiчний та вiчну ганьбу, що не буде 40

забута!...
Господь показав менi, i ось два кошi фiг стояли перед храмом Господнiм, потому, як Навуходо- 24

носор, цар вавилонський, вигнав Єхонiю, Єгоякимового сина, царя Юдиного, та правителiв Юд-
ських, i майстра, i слюсаря з Єрусалиму, та й привiв їх до Вавилону. Один кiш фiги дуже добрi, як 2

фiги першого врожаю, а один кiш фiги дуже злi, яких не їдять через їхню непридатнiсть. I промо- 3

вив до мене Господь: Що ти бачиш, Єремiє? А я вiдказав: Фiги. Фiги добрi дуже добрi, а злi дуже
злi, яких не їдять через їхню непридатнiсть. I було менi слово Господнє, говорячи: Так говорить 4, 5

Господь, Бог Iзраїлiв: Як фiги цi добрi, так оберну Я на добре вигнанцiв Юдиних, яких Я послав
iз цього мiсця до краю халдейського. I зверну Я Своє око на них на добро, i поверну їх до цього 6

Краю, i збудую їх, а не розiб’ю, i засаджу їх, а не вирву. I дам Я їм серце пiзнати Мене, що Я Го- 7

сподь. I вони Менi будуть народом, а Я буду їм Богом, бо вони навернуться до Мене всiм серцем
своїм! А як фiги тi злi, яких не їдять через їхню непридатнiсть, то так говорить Господь: За такого 8

Я дам Седекiю, царя Юдиного, i його правителiв та решту Єрусалиму, що залишилися в цьому Краї
та що сидять у краї єгипетському. I дам їх за острах, на зло для всiх царств землi, на ганьбу та за 9

притчу, на глум та на прокляття в усiх тих мiсцях, куди вижену їх. I пошлю на них меча, i голод та 10

моровицю, аж поки не вигубленi будуть на землi, яку Я був дав їм та їхнiм батькам!...
Слово, що було до Єремiї про ввесь народ Юдин за четвертого року Єгоякима, сина Йосiїно- 25

го, царя Юдиного це перший рiк Навуходоносора, царя вавилонського, що його сказав пророк 2

Єремiя про ввесь Юдин народ та до всiх мешканцiв Єрусалиму, говорячи: Вiд тринадцятого року 3

Йосiї, Амонового сина, царя Юдиного, i аж до цього дня, це вже двадцять i три роки, було слово
Господнє до мене. I говорив я до вас, говорячи пильно, та не слухали ви. I посилав Господь до вас 4

усiх Своїх рабiв пророкiв, рано та пiзно, та не слухали ви, i не нахилили свого уха, щоб послухати.
А вони говорили: Вернiться кожен зо своєї злої дороги та зо зла ваших учинкiв, i сидiть на тiй землi, 5

яку Господь дав вам та вашим батькам вiдвiку й аж навiки. I не ходiть за iншими богами, щоб слу- 6

жити їм та щоб вклонятися їм, i не гнiвiть Мене роботою ваших рук, i Я не вчиню вам лихого. Та ви 7

не прислухалися до Мене, говорить Господь, щоб не гнiвити Мене чином рук своїх, на зло собi. То- 8

му так промовляє Господь Саваот: За те, що ви не слухалися слiв Моїх, ось Я пошлю й позбираю 9

всi пiвнiчнi роди, говорить Господь, пошлю до Навуходоносора, царя вавилонського, Мого раба, i
наведу їх на Край цей, i на мешканцiв його та на всiх цих народiв навколо, i вчиню їх закляттям, i
оберну їх на страхiття, i на посмiховище, i на вiчнi руїни. I Я вигублю в них голос радiсний та голос 10

веселий, голос молодого та голос молодої, гуркiт жорен та свiтло свiтильника... I стане цей край 11

руїною, спустошенням, а цi народи будуть служити вавилонському царевi сiмдесят лiт! I стане- 12

ться, як сповниться сiмдесят лiт, покараю Я вавилонського царя та цей люд, говорить Господь, за
їхню провину, та халдейський край, й оберну його на вiчне спустошення. I спроваджу на цей край 13

всi Мої слова, що Я говорив був проти нього, усе, що написане в цiй книзi, що пророкував Єремiя
про всi народи. Бо їх поневолять численнi народи та великi царi, i Я надолужу їм за їхнiм чином та 14

за дiлом їхнiх рук. Бо так промовляє до мене Господь, Бог Iзраїлiв: Вiзьми з Моєї руки келiха вина 15
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цього гнiву, i напоїш ним усi народи, до яких посилаю тебе. I будуть вони пити, i будуть хитатися,16

стратять розум через меча, що Я посилаю мiж них... I взяв я келiха з Господньої руки, i напоїв усi17

народи, до яких Господь висилав мене: Єрусалим та мiста Юди, i царiв його та правителiв його,18

щоб вiддати їх на руїну, на страхiття, на посмiховище та на прокляття, як цього дня, фараона, царя19

єгипетського, i рабiв його, i правителiв його, та ввесь його народ, i всю мiшанину народiв Єгипту, i20

всiх царiв краю Уц, i всiх царiв филистимського краю, i Ашкелон, i Аззу, i Екрон, i решту Ашдоду,
Едома й Моава та синiв Аммона, i всiх царiв Тиру, i всiх царiв Сидону, i всiх царiв островiв, що на21, 22

тому боцi моря, i Дедана, i Тему, i Буза, i всiх, що волосся довкола стрижуть, i всiх царiв Арабiї,23, 24

i всiх царiв мiшаних народiв, що пробувають у пустинi, i всiх царiв Зiмрi, i всiх царiв Еламу, i всiх25

царiв Мiдiї, i всiх царiв пiвночi, близьких та далеких один вiд одного, i всi царства землi, що на26

земнiй поверхнi, а цар Шешаху буде пити по них. I скажеш до них: Так говорить Господь Саваот,27

Бог Iзраїлiв: Пийте й впивайтеся, i виметуйте, i падайте та не вставайте перед мечем, що Я поси-
лаю мiж вас. I буде, коли не захочуть вони взяти келiха з твоєї руки на пиття, то промовиш до них:28

Так говорить Господь Саваот: Конче будете пити! Бо ось у мiстi, що там було кликане Ймення29

Моє, зачинаю чинити лихе, а чи ви не покаранi будете? Покаранi будете, бо Я кличу меча на всiх
мешканцiв Краю, говорить Господь Саваот! А ти пророкувати їм будеш усi цi слова, й до них ска-30

жеш: Господь загримить з височини, i з мешкання святого Свого Свiй голос подасть! Загримить на
оселю Свою, кликне Вiн, мов чавильники тi винограду, вiдповiсть усiм мешканцям земним! Дiйде31

гомiн до краю землi, бо в Господа пря iз народами, Вiн буде судити кожне тiло i несправедливих вiд-
дасть їхньому мечевi, говорить Господь. Так говорить Господь Саваот: Ось лихо виходить вiд люду32

до люду, i буря велика пробудиться з кiнцiв землi, i будуть побитi вiд Господа в день той лежати33

вiд краю землi й аж до краю землi: не будуть оплакуванi, i не будуть позбиранi, i не будуть похо-
ванi, гноєм стануть вони на поверхнi землi!... Ридайте, о пастирi, та голосiть, i валяйтесь у попелi,34

проводирi ви отари, бо виповнились вашi днi для зарiзу, i вас розпорошу, i впадете, немов дорога та
посудина!... I не матимуть пастирi захисту, а проводирi череди утiкання... I чути крик пастирiв, i35, 36

лемент тих проводирiв череди, бо пустошить Господь їхню череду, i попустошенi мирнi пасовиська37

через палання Господнього гнiву... Вiн покинув, як лев свою пущу, бо стався страхiттям їхнiй Край38

через меча гнобителя, i через запал гнiву Його...
На початку царювання Єгоякима, сина Йосiїного, царя Юдиного, було оце слово вiд Господа,26

кажучи: Так говорить Господь: Стань на подвiр’ї Господнього дому, i будеш говорити всiм Юдиним2

мiстам, що приходять на поклiн до Господнього дому, усi тi слова, що Я наказав був тобi, щоб до
них говорити, не вбав анi слова. Може почують вони, i вернуться кожен зо своєї злої дороги, й3

Я пожалую щодо зла, яке думаю вчинити їм через злi їхнi вчинки! I скажеш до них: Так говорить4

Господь: Якщо ви не будете прислухуватися до Мене, щоб ходити за Законом Моїм, якого Я дав
вам, щоб прислухуватися до слiв Моїх рабiв пророкiв, яких Я посилаю до вас рано та пiзно, та не5

слухали ви, то вчиню з оцим домом, як з Шiло, а мiсто це дам на прокляття для всiх народiв землi...6

I чули священики, i пророки, i ввесь народ Єремiю, що говорив цi слова в Господньому домi. I7, 8

сталося, як Єремiя закiнчив говорити все, що наказав був Господь сказати до всього народу, то
схопили його священики, i пророки, i ввесь народ, говорячи: Ти конче помреш! Нащо пророкував9

ти Господнiм Iм’ям, кажучи: Як Шiло, буде дiм цей, а мiсто це буде зруйноване, так що не буде в
ньому мешканця? I зiбрався ввесь народ проти Єремiї в Господньому домi. I почули цi слова Юдинi10

князi, i вiдiйшли з царського дому до дому Господнього, i сiли при входi до нової Господньої брами.
I сказали священики та пророки до князiв та до всього народу, говорячи: Присуд смерти цьому11

чоловiковi, бо вiн пророкував проти цього мiста, як ви чули своїми вухами! I сказав Єремiя до всiх12

князiв i до всього народу, говорячи: Господь послав мене пророкувати проти цього дому, i проти
цього мiста всi тi слова, що ви чули. А тепер полiпшiть вашi дороги та вашi чини, i слухайтеся13

голосу Господа, вашого Бога, то пожалує Господь щодо зла, яке говорив був на вас. А я ось я в14

вашiй руцi: робiть менi як добре, i як правдиве в ваших очах! Тiльки справдi пiзнаєте ви, якщо ви15

вб’єте мене, що ви невинну кров спровадите на себе й на це мiсто та на мешканцiв його, бо Господь
справдi послав мене до вас говорити в вашi вуха всi цi слова. I сказали князi та ввесь народ до16

священикiв та до пророкiв: Цей чоловiк не пiдлягає присуду смерти, бо вiн говорив до нас Iм’ям
Господа, нашого Бога! I встали люди зо старших Краю, i сказали до всього збору народу, говорячи:17

Мiхей з Морашi пророкував за днiв Єзекiї, царя Юдиного, i сказав до всього юдейського народу,18



457 КНИГА ЄРЕМIЇ 26. 19–28. 4

говорячи: Так говорить Господь Саваот: Сiон, як те поле, заораний буде, а Єрусалим за румовища
стане, а гора цього храму пiдгiрками лiсу... Чи справдi забив його Єзекiя, цар Юдин, та ввесь 19

Юда? Чи ж вiн не побоявся Господа, i не злагодив Господнього лиця? I Господь пожалував щодо
того зла, яке говорив був на них. А ми вчинимо таке велике зло на свої душi? I також пророкував 20

був Господнiм Iм’ям один чоловiк, Урiйя, син Шемаї, з Кiр’ят-Єарiму, i пророкував проти цього
мiста та проти цього Краю всi тi слова, як Єремiя. I почув був слова його цар Єгояким, i всi лицарi 21

його та всi князi; i шукав цар способу забити його. I почув це Урiйя, i злякався, й утiк прийшов
до Єгипту. I послав цар Єгояким людей до Єгипту, Елнатана, Ахборового сина, i людей з ним до 22

Єгипту. I вони вивели Урiйю з Єгипту, i привели його до царя Єгоякима, а той ударив його мечем, а 23

трупа його кинув до гробiв простих людей... Але рука Ахикама, Шаханового сина, була з Єремiєю, 24

щоб не дати його в руку народу забити його.
На початку царювання Єгоякима, сина Йосiїного, царя Юди, було оце слово до Єремiї вiд Го- 27

спода, кажучи: Так сказав був до мене Господь: Зроби собi поворозки та ярма, i надiнь їх на шию 2

свою. I пошлеш їх до царя Едому, i до царя Моаву, i до царя синiв Аммону, i до царя Тиру, i до 3

царя Сидону через послiв, що приходять до Єрусалиму до Седекiї, царя Юдиного. I накажеш їм, 4

щоб до своїх володарiв говорили: Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Так скажете вашим
володарям: Я вчинив землю й людину, i скотину, що на поверхнi землi, Своєю силою великою та 5

витягненим раменом Своїм, i дав її тому, хто сподобався в очах Моїх. А тепер Я вiддав усi цi землi 6

в руку Навуходоносора, царя вавилонського, раба Мого, а також польову звiрину дав Я йому, щоб
служила йому. I будуть служити всi народи йому та синовi його, i синовi сина його, аж поки не 7

прийде час також його власному краєвi, i поневолять його численнi народи та великi царi. I стане- 8

ться, той народ i те царство, що не будуть служити йому, Навуходоносоровi, царевi вавилонському,
i того, хто не дасть шиї своєї в ярмо вавилонського царя, покараю Я народ цей мечем, i голодом,
i заразою, говорить Господь, аж поки не зроблю їм кiнця рукою його! А ви не прислухайтесь до 9

ваших пророкiв, i до ваших ворожбитiв, i до ваших сновидцiв, i до ваших знахарiв, i до ваших ча-
рiвникiв, що говорять до вас, кажучи: Не служiть вавилонському царевi! Бо вони пророкують вам 10

неправду, щоб вiддалити вас з вашої землi, i Я вас вижену, i ви погинете. А народ, що вкладе свою 11

шию в ярмо вавилонського царя й буде служити йому, то залишу його на його землi, говорить Го-
сподь, i вiн буде її обробляти, i буде сидiти на нiй. I до Седекiї, царя Юдиного, говорив Я згiдно з 12

усiма цими словами, кажучи: Вкладiть вашi шиї в ярмо вавилонського царя, i служiть йому та його
народовi, i будете жити. Пощо помрете ти та народ твiй вiд меча, голоду та моровицi, як говорив 13

був Господь про той люд, що не буде служити вавилонському царевi? I не прислухуйтеся до слiв 14

пророкiв, що кажуть до вас, говорячи: Не будете служити вавилонському царевi, бо неправду вони
вам пророкують. Бо Я не посилав їх, говорить Господь, i вони пророкують неправду в Iм’я Моє, 15

щоб Я вигнав вас, i погинете ви та пророки, що вам те пророкують!... А до священикiв та до всього 16

цього народу говорив я, кажучи: Так говорить Господь: Не прислухуйтеся до слiв ваших пророкiв,
що пророкують вам, кажучи: Ось тепер незабаром вертається з Вавилону посуд Господнього до-
му, бо лжу вони пророкують. Не прислухуйтеся до них, служiть царевi вавилонському, то будете 17

жити, нащо буде це мiсто руїною? А якщо вони пророки, i якщо слово Господнє з ними, нехай же 18

просять вони Господа Саваота, щоб не перейшов посуд, позосталий в Господньому домi, i в домi
царя Юди, i в Єрусалимi до Вавилону. Бо так промовляє Господь Саваот про стовпи, i про море, i 19

про пiдстави, i про решту посуду, позосталого в цьому мiстi, що не забрав їх Навуходоносор, цар 20

вавилонський, коли виганяв був в неволю Єхонiю, Єгоякимового сина, царя Юди, з Єрусалиму до
Вавилону, та всiх шляхетних Юди та Єрусалиму. Бо так промовляє Господь Саваот, Бог Iзраїлiв, 21

про посуд, позосталий в Господньому домi та в домi царя Юди та Єрусалиму: До Вавилону буде 22

вiн спроваджений, i там пробуватиме аж до дня Моїх вiдвiдин їх, говорить Господь, тодi випроваджу
його, i верну його до цього мiсця...

I сталося того року на початку царювання Седекiї, царя Юди, четвертого року, п’ятого мiсяця, 28
сказав до мене Ананiя, син Аззурiв, пророк, що з Гiв’ону, у Господньому домi, на очах священи-
кiв та всього народу, говорячи: Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв, кажучи: Зламаю ярмо 2

царя вавилонського! За два роки часу Я верну до цього мiсця ввесь посуд Господнього дому, що 3

забрав був Навуходоносор, цар вавилонський, з цього мiсця, i спровадив його до Вавилону. I Єхо- 4

нiю, Єгоякимового сина, царя Юди, i всiх Юдиних вигнанцiв, що прийшли до Вавилону, Я верну
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до цього мiсця, говорить Господь, бо зламаю ярмо царя вавилонського! I говорив пророк Єремiя5

до пророка Ананiї на очах священикiв i на очах усього народу, що стояли в Господньому домi. I6

сказав пророк Єремiя: Амiнь! Нехай так зробить Господь, нехай виконає Господь слова твої, що
ти пророкував про поворот посуду Господнього дому та всього вигнання в неволю з Вавилону до
цього мiсця. Тiльки послухай це слово, що я говорю в вуха твої та в вуха всього народу: Тi про-7, 8

роки, що вiд вiкiв були передо мною i перед тобою, пророкували про численнi краї та про царства
великi, про вiйни, i про голод та про моровицю. Пророк, що пророкує про мир, коли справдиться9

слово пророче, буде пiзнаний цей пророк, що його справдi послав Господь. I взяв пророк Ананiя10

ярмо з шиї пророка Єремiї, i поламав його. I сказав Ананiя на очах усього народу, говорячи: Так11

говорить Господь: Отак поламаю ярмо Навуходоносора, царя вавилонського, за два роки часу, з
шиї всiх народiв! I пiшов пророк Єремiя своєю дорогою. I було слово Господнє до Єремiї по тому,12

як пророк Ананiя поламав ярмо з шиї пророка Єремiї, говорячи: Iди, i скажеш до Ананiї, говорячи:13

Так говорить Господь: Ти поламав дерев’яне ярмо, але Я зроблю замiсть нього ярмо залiзне. Бо14

так промовляє Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Я дав на шию всiх цих народiв залiзне ярмо, щоб вони
служили Навуходоносоровi, царевi вавилонському, i вони будуть служити йому, i навiть польову
звiрину вiддам Я йому! I сказав пророк Єремiя до пророка Ананiї: Послухай же, Ананiє: Не по-15

силав тебе Господь, але ти доводиш, що народ цей довiряє неправдi. Тому так промовляє Господь:16

Ось Я викидаю тебе з поверхнi землi, цього року ти помреш, бо про вiдступство вiд Господа говорив
ти!... I помер пророк Ананiя того року сьомого мiсяця...17

А оце слова листа, якого пророк Єремiя послав з Єрусалиму до залишку старших, i до свяще-29
никiв, i до пророкiв, i до всього народу, що його вигнав Навуходоносор з Єрусалиму до Вавилону,
в неволю, по виходi царя Єхонiї й матерi царя та евнухiв, князiв Юди та Єрусалиму, i майстрiв та2

слюсарiв Єрусалиму, через Ел’асу, Шафанового сина, та Гемарiю, сина Хiлкiйїного, яких послав3

Седекiя, цар Юди, до Навуходоносора, царя вавилонського, до Вавилону, говорячи: Так говорить4

Господь Саваот, Бог Iзраїлiв, до всього вигнання в неволю, що Я вигнав з Єрусалиму до Вавилону:
Будуйте доми, i осядьте, i засадiть садки, i споживайте їхнiй плiд! Поберiть жiнок, i зродiть синiв5, 6

та дочок, i вiзьмiть для ваших синiв жiнок, а свої дочки вiддайте людям, i нехай вони породять синiв
та дочок, i помножтеся там, i не малiйте! I дбайте про спокiй мiста, куди Я вас вигнав, i молiться7

за нього до Господа, бо в спокої його буде i ваш спокiй. Бо так промовляє Господь Саваот, Бог8

Iзраїлiв: Нехай не зводять вас вашi пророки, що серед вас, та вашi чарiвники, i не прислухуйтеся
до ваших снiв, що вам сняться. Бо лжу вони вам пророкують Iм’ям Моїм, Я їх не посилав, гово-9

рить Господь. Бо так промовляє Господь: По сповненнi семидесяти лiт Вавилону Я до вас завiтаю,10

i справджу Своє добре слово про вас, щоб вернути вас до цього мiсця. Бо Я знаю тi думки, якi ду-11

маю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучнiсть та надiю. I12

ви кликатимете до Мене, i пiдете, i будете молитися Менi, а Я буду прислуховуватися до вас. I13

будете шукати Мене, i знайдете, коли шукатимете Мене всiм своїм серцем. I Я дамся вам знайти14

Себе, говорить Господь, i верну вас, i зберу вас зо всiх народiв та зо всiх мiсць, куди Я вигнав був
вас, говорить Господь, верну вас до того мiсця, звiдки вас Я був вигнав. Якщо ви кажете: Господь15

поставив нам пророкiв i в Вавилонi, то так говорить Господь до царя, що сидить на Давидово-16

му тронi, та до всього народу, що сидить у цьому мiстi, до ваших братiв, що не вийшли з вами на
вигнання: Так говорить Господь Саваот: Ось Я пошлю на вас меча, голод та моровицю, i дам їх,17

як обридливi фiги, яких не їдять через їхню непридатнiсть. I буду гнатися за ними мечем, голодом18

та моровицею, i дам їх на пострах для всiх земних царств, на прокляття, i на остовпiння, i на по-
смiховище, i на ганьбу серед усiх народiв, куди Я їх був повиганяв, за те, що не слухалися слiв19

Моїх, говорить Господь, що посилав Я до них рабiв Моїх пророкiв, рано та пiзно, та не слухали ви,
говорить Господь. А ви, все вигнання, що послав Я з Єрусалиму до Вавилону, послухайте слова20

Господнього: Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв, про Ахава, сина Колаїного, i про Седекiю,21

сина Маасеїного, що неправду пророкують вам Моїм Iм’ям: Ось Я вiддам їх у руку Навуходоносо-
ра, царя вавилонського, i вiн повбиває їх на ваших очах! I вiзьметься вiд них прокляття для всього22

Юдиного вигнання, що в Вавилонi, говорячи: Нехай учинить тебе Господь, як Седекiю та як Аха-
ва, яких вавилонський цар пiк на огнi, за те, що вони зробили огиду в Iзраїлi, i перелюб чинили23

з жiнками своїх ближнiх, i говорили ложне слово Iм’ям Моїм, чого Я не звелiв їм, а Я вiдаю це, i
Я свiдок цьому, говорить Господь. А до Шемаї нехеламiтянина скажеш, говорячи: Так говорить24, 25
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Господь Саваот, Бог Iзраїлiв, кажучи: За те, що ти своїм iм’ям посилав листи до всього народу, що
в Єрусалимi, i до священика Цефанiї, Маасеїного сина, i до всiх священикiв, говорячи: Господь 26

тебе дав за священика замiсть священика Єгояди, щоб бути наглядачем у Господньому домi для
кожного чоловiка, що божевiльний i що вдає пророка, i даси його до в’язницi, а на шию кайдани
надiнеш. А тепер, чому ти не скартав Єремiю з Анатоту, що вдає з себе пророка? Бо вiн послав 27, 28

до нас, до Вавилону, говорячи: Довге воно, вигнання! Будуйте доми, i осядьте, i засадiть садки, i
споживайте їхнiй плiд! I священик Цефанiя прочитав цього листа вголос пророковi Єремiї. I було 29, 30

слово Господнє до Єремiї, говорячи: Пошли всьому вигнанню, говорячи: Так говорить Господь про 31

нехеламiтянина Шемаю: За те, що вам пророкував Шемая, хоч Я не посилав його, i зробив, щоб ви
надiялись на неправду, тому так промовляє Господь: Ось Я покараю нехеламiтянина Шемаю та 32

насiння його: не буде в нього нiкого, хто сидiв би серед цього народу, i не побачить вiн добра, яке Я
зроблю для народу Свого, говорить Господь, бо про вiдступство вiд Господа говорив вiн!

Слово, що було до Єремiї вiд Господа, говорячи: Так говорить Господь, Бог Iзраїлiв, кажучи: 30, 2

Напиши собi всi тi слова, що тобi говорив Я, до книги. Бо приходять ось днi, говорить Господь, i 3

Я верну народ Мiй Iзраїлiв та Юдин, каже Господь, i верну їх до Краю, що їхнiм батькам Я був дав,
i вони посядуть його. А оце тi слова, що Господь говорив про Iзраїля й Юду: Бо так промовляє 4, 5

Господь: Почули ми голос страху, переляку, й немає спокою... Запитайте й побачте, чи родить 6

мужчина? Чому ж це Я бачу, що в кожного мужа он руки його на стегнах його, немов у породiллi,
i всяке обличчя поблiдло? Ой горе, бо це день великий, немає такого, як вiн! А це час недолi для 7

Якова, та з нього вiн буде врятований! I буде в той день, говорить Господь Саваот, поламаю ярмо Я 8

iз шиї твоєї, а пута твої розiрву, i не будуть чужi поневолювати бiльше його! I будуть служити вони 9

тiльки Господевi, Боговi своєму, i царевi своєму Давидовi, якого поставлю Я їм. А ти не лякайся, 10

рабе Мiй Яковi, каже Господь, i не страшися, Iзраїлю, бо Я ось врятую тебе iз далекого краю, i
нащадкiв твоїх з краю їхнього полону! I вернеться Якiв, i буде спокiйний, i буде безпечний, i не буде
того, хто б його настрашив, бо Я iз тобою, говорить Господь, щоб спасати тебе! Бо зроблю Я кiнець 11

всiм народам, мiж якими тебе розпорошив, та з тобою кiнця не зроблю, i тебе покараю за правом,
бо не полишу тебе непокараним! Бо так промовляє Господь: Невилiчальна пораза твоя, рана твоя 12

невигойна! Немає того, хто б справу твою розсудив для твоєї болячки, нема в тебе лiкiв таких, щоб 13

над раною м’ясо зросло! Забули про тебе всi друзi твої, до тебе вони не звертаються, бо ворожим 14

ударом Я вразив тебе, жорстокою карою за численнi провини твої, за те, що змiцнiли грiхи твої...
Чого ти кричиш про поразу свою, про свiй бiль невигойний? За численнi твої беззаконства, за те, що 15

змiцнiли грiхи твої, Я зробив тобi це... Тому всi, що тебе поїдають, поїдженi будуть, а всi вороги твої 16

всi вони пiдуть в полон, i стануть здобиччю тi, хто тебе обдирає, а всiх, хто грабує тебе, на грабунок
вiддам! Бо вирощу шкурку на ранi тобi, i з пораз тебе вилiкую, говорить Господь, бо вiдкинута 17

звано тебе, ти, Сiонська дочка, якої нiхто не шукає. Так говорить Господь: Ось Я поверну з полону 18

шатра Якововi, i змилуюся над мiсцями його пробування, i на пагiрку своїм побудується мiсто,
а палац осядеться на вiдповiдному мiсцi своїм. I вийде подяка iз них та голос радiючих, i Я їх 19

помножу, i не буде їх мало, i прославлю Я їх i не будуть приниженi! I сини його стануть, як перше, 20

а збiр його буде мiцний перед лицем Моїм, i Я покараю всiх тих, хто його переслiдує! I буде iз нього 21

Потужний його, i постане Володар його з-помiж нього, й Я наближу Його, й Вiн пiдiйде до Мене!
Бо хто є такий, що наразить життя своє на небезпеку, щоб до Мене наблизитись? каже Господь.
I станете ви народом Менi, а Я буду вам Богом! Ось буря Господня, лютiсть виходить, а вихор 22, 23

крутливий на голову безбожних упаде. Не спиниться полум’я гнiву Господнього, поки Свого не 24

зробить, i поки не виконає замiрiв серця Свого, ви наприкiнцi днiв зрозумiєте це!
Того часу, говорить Господь, для всiх родiв Iзраїля стану Я Богом, вони ж Менi стануть наро- 31

дом! Так говорить Господь: Знайшов милiсть в пустинi народ, вiд меча врятований, Iзраїль iде на 2

свiй спочин. Здалека Господь з’явився менi та й промовив: Я вiчним коханням тебе покохав, тому 3

милiсть тобi виявляю! Ще буду тебе будувати й збудована будеш, о дiво Iзраїлева! Ти знов при- 4

оздобишся в бубни свої, та й пiдеш у танок тих, хто бавиться, на горах самарiйських ще будеш 5

садити виноградники, виноградарi будуть садити й споживати законно собi! Настане бо день, ко- 6

ли кликати буде сторожа на Єфремових горах: Уставайте, та пiдемо ми на Сiон, до Господа, нашого
Бога! Бо так промовляє Господь: Спiвайте для Якова з радiстю, та головою народiв утiшайтесь! 7

Розголосiть, вихваляйте й скажiть: Спаси, Господи, народ Свiй, останок Iзраїлiв! Ось Я їх приведу 8
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iз пiвнiчного краю, i зберу їх iз кiнцiв землi, з ними разом слiпий та кульгавий, важка й породiлля,
сюди повертаються збори великi! Вони прийдуть з плачем, та Я їх попроваджу в утiхах. Я їх до по-9

токiв води попроваджу прямою дорогою, не спiткнуться на нiй, бо Iзраїлевi Я став Отцем, а Єфрем,
перворiдний вiн Мiй! Народи, послухайте слова Господнього, i далеко звiстiть аж на островах та10

скажiть: Хто розсiяв Iзраїля, Той позбирає його, i стерегтиме його, як пастир отару свою! Бо Го-11

сподь викупив Якова, i визволив його вiд руки сильнiшого вiд нього. I вони поприходять, i будуть12

спiвати на вершинi Сiону, i до добра до Господнього будуть горнутись, до збiжжя, i до виногра-
дного соку, i до оливи, i до молодої дрiбної худоби та до товару великого! I стане душа їхня, немов
той напоєний сад, i не вiдчують уже бiльше стомлення! Тодi дiвчина тiшитись буде в танку, i разом13

юнацтво та старшi, бо Я оберну їхню жалобу на радiсть, i Я їх потiшу, i їх звеселю в їхнiм смутку! I14

душу священикiв ситiстю Я напою, а народ Мiй добром Моїм буде насичений, каже Господь! Так15

говорить Господь: Чути голос у Рамi, плач та ридання гiрке: Рахиль плаче за дiтьми своїми, не хоче
потiшена бути за дiти свої, бо нема їх... Так говорить Господь: Стримай голос свiй вiд голосiння, i16

вiд сльози свої очi, бо є нагорода для чину твого, говорить Господь, i вони вернуться з краю ворожо-
го! I для твого майбутнього є сподiвання, говорить Господь, i до границь твоїх вернуться дiти твої!17

Добре Я чую Єфрема, як вiн головою похитує, плачучи: Покарав Ти мене i покараний я, мов теля18

те ненавчене! Наверни Ти мене i вернуся, бо Ти Господь Бог мiй! Бо як я навернувся, то каявся,19

коли ж я пiзнав, то вдарив по стегнах своїх... Засоромився я та збентежений був, бо я ганьбу ношу
молодощiв своїх. Чи Єфрем не Мiй син дорогий, чи не люба дитина Моя? То скiльки Я не говорю20

проти нього, завжди сильно його пам’ятаю! Тому то за нього хвилюється нутро Моє, змилосерджу-
ся справдi над ним, говорить Господь! Постав собi дороговкази, стовпи собi порозставляй, зверни21

своє серце на биту дорогу, якою ти йшла, i вернися, о дiво Iзраїлева, вернися до цих своїх мiст! Аж22

доки тинятися будеш, о дочко невiрна? Господь бо новину створив на землi: жiнка спасатиме мужа!
Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Оце слово прокажуть iще в краї Юдиному й по мiстах23

його, коли Я верну їх: Хай Господь благословить тебе, оселе ти правди, о горо свята! I осядуть на24

нiй Юда та мiста його разом усi, селяни та тi, хто ходить з отарою. Бо напоюю Я душу змучену, i25

кожну душу скорботну насичую. На це я збудився й побачив, i був менi сон мiй приємний. Ось26, 27

днi настають, говорить Господь, i засiю Iзраїлiв дiм та дiм Юдин насiнням людини й насiнням ско-
тини. I буде, як Я пильнував був над ними, щоб їх виривати та бурити, i щоб руйнувати, i губити, i28

чинити лихе, так Я попильную над ними, щоб їх будувати й садити, говорить Господь! Тими днями29

не скажуть уже: Батьки їли неспiле, а оскома в синiв на зубах! бо кожен за власну провину по-30

мре, i кожнiй людинi, що їсть недоспiле, оскома впаде їй на зуби! Ось днi наступають, говорить31

Господь, i складу Я iз домом Iзраїлевим i з Юдиним домом Новий Заповiт. Не такий заповiт, що32

його з їхнiми батьками Я склав був у той день, коли мiцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю
єгипетського. Та вони поламали Мого заповiта, i Я їх вiдкинув, говорить Господь! Бо це ось отой33

Заповiт, що його по цих днях складу з домом Iзраїля, каже Господь: Дам Закона Свого в середину
їхню, i на їхньому серцi його напишу, i Я стану їм Богом, вони ж Менi будуть народом! I бiльше34

не будуть навчати вони один одного, i брат свого брата, говорячи: Пiзнайте Господа! Бо всi будуть
знати Мене, вiд малого їхнього й аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу,
i не буду вже згадувати їм грiха! Так говорить Господь, що сонце дає вдень на свiтло, i порядок35

мiсяцевi й зорям на свiтло вночi, що порушує море й шумлять його хвилi, Господь Саваот Йому
Ймення! Як вiдiйдуть устави цi з-перед обличчя Мого, говорить Господь, то й насiння Iзраїлеве36

перестане народом бути перед обличчям Моїм по всi днi. Так говорить Господь: Так як небо вгорi37

незмiриме, i не будуть дослiдженi долi основи землi, то так не вiдкину i Я все насiння Iзраїлеве за
все те, що зробили, говорить Господь! Ось днi настають, говорить Господь, i збудується мiсто оце38

Господевi вiд башти Хананеїла аж до брами Нарiжної. I пiде мiрничий шнурок той ще далi, пря-39

мо аж до Гареву, й обернеться вiн до Гої. I долина вся трупiв та попелу, i всi поля аж до долини40

Кедрону, аж до рогу Кiнської брами на схiд, усе це буде святiсть для Господа, не знищиться та не
зруйнується ввiки вона!

Слово, що було до Єремiї вiд Господа за десятого року Седекiї, царя Юдиного, це вiсiмнадця-32
тий рiк Навуходоносора. А тодi вiйсько вавилонського царя облягало Єрусалим, а пророк Єремiя2

був ув’язнений в подвiр’ї в’язницi, що була при домi царя Юдиного, що ув’язнив його Седекiя, цар3

Юдин, говорячи: Нащо ти пророкуєш отак: Так говорить Господь: Ось Я видам це мiсто в руку ва-
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вилонського царя, i вiн здобуде його... А Седекiя, цар Юдин, не втече вiд руки халдеїв, бо конче 4

буде вiн даний в руку вавилонського царя, i будуть говорити уста його з його устами, а очi його
будуть бачити очi його... I заведе вiн Седекiю до Вавилону, i вiн буде там, аж поки Я вiдвiдаю його, 5

говорить Господь. Коли ж будете воювати з халдеями, не пощаститься вам... А Єремiя вiдказав: 6

Було менi слово Господнє таке: Ось Ганамеїл, син Шаллума, твого дядька, iде до тебе сказати: 7

Купи собi моє поле, що в Анатотi, бо ти маєш викупне право купити. I прийшов до мене Ганамеїл, 8

син дядька мого, за Господнiм словом, до подвiр’я в’язницi, та й сказав менi: Купи моє поле, що в
Анатотi, що в Венiяминовому краї, бо твоє право спадщини й твiй викуп, купи собi! I пiзнав я, що
це слово Господнє. I купив я це поле вiд Ганамеїла, сина дядька мого, що в Анатотi, i вiдважив 9

йому десять i сiм шеклiв срiбла. А написав я купчу, i запечатав, i засвiдчив свiдками, та й зважив 10

срiбло вагою. I взяв я купчого листа запечатаного, за законом та уставами, i вiдкритого. I дав 11, 12

я купчого листа Баруховi, синовi Нерiйї, Махсеїного сина, на очах сина дядька мого Ганамеїла та
на очах свiдкiв, що написанi в купчому листi, на очах усiх юдеїв, що сидiли в подвiр’ї в’язницi. I 13

наказав я Баруховi на їхнiх очах, говорячи: Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Вiзьми цi 14

листи, цього купчого листа, i запечатаного, i того листа вiдкритого, i даси його в глиняний посуд,
щоб заховались на довгий час. Бо так промовляє Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Ще будуть ку- 15

пуватися доми та поля й виноградники в цьому Краї! I молився я до Господа потому, як дав був 16

купчого листа Баруховi, Нерейїному синовi, промовляючи: О Господи, Боже! Ти небо та землю 17

створив Своєю потужною силою та Своїм витягненим раменом, нiчого для Тебе нема неможливо-
го! Милiсть Ти тисячам чиниш, i за провину батькiв пiсля них вiддаєш в лоно їхнiх синiв, Боже 18

великий та могутнiй, Господь Саваот Йому Ймення! Великий в порадi й могутнiй у чинах, що очi 19

Твої вiдкритi на всi дороги людських синiв, щоб кожному дати згiдно з його дорогою та згiдно з
плодом його чинiв, що знаки та чуда чинив Ти в єгипетськiм краї, i чиниш їх аж по цей день, i мiж 20

Iзраїлем, i мiж народом, i зробив Собi Ймення, як цього дня! I Ти вивiв народ Свiй Iзраїля з краю 21

єгипетського знаками та чудами, i рукою потужною, i раменом витягненим та страхом великим. I 22

дав Ти їм Край цей, який їхнiм батькам заприсяг був, щоб дати їм Край цей, що тече молоком вiн та
медом. I прийшли, i посiли його, та не слухалися Твого голосу, i Законом Твоїм не ходили; усього, 23

що Ти наказав їм робити, вони не робили, i Ти вчинив, що спiткало їх все оце лихо... Ось доходять 24

до мiста вали, щоб здобути його, й мiсто вiддане буде у руку халдеїв, що воюють iз ним, через меч, i
голод, i моровицю... I що говорив Ти, стається, i ось Ти це бачиш. А Ти ж був сказав менi, Господи 25

Боже: Купи собi поле за срiбло, i засвiдч купiвлю свiдками. ось мiсто вiддане буде у руку халдеїв...
I було Господнє слово до Єремiї, говорячи: Ось Я Господь, Бог кожного тiла: чи для Мене є щось 26, 27

неможливе? Тому так промовляє Господь: Ось Я вiддам оце мiсто у руку халдеїв i в руку Наву- 28

ходоносора, царя вавилонського, i вiн здобуде його! I прийдуть халдеї, що воюють з цим мiстом, i 29

пiдпалять це мiсто огнем, та й спалять його й тi доми, що приносились жертви Вааловi на їхнiх да-
хах, i лилися литi жертви для iнших богiв, щоб Мене прогнiвити... Бо сини Iзраїлевi та сини Юдинi 30

тiльки зло учиняли на очах Моїх вiд юнацтва свого, сини бо Iзраїлевi лиш гнiвили Мене чином рук
своїх, каже Господь... Бо мiсто це стало Менi на Мiй гнiв та на лютiсть Мою з того дня, як його 31

збудували, та аж до дня цього, щоб вiдкинути його вiд Мого лиця за все те зло синiв Iзраїлевих та 32

синiв Юдиних, яке учинили, щоб гнiвити Мене, вони, їхнi царi, князi, їхнi священики й їхнi пророки,
i юдеяни й мешканцi Єрусалиму... I вони обернулись до Мене потилицею, а не обличчям, хоч Я 33

їх навчав рано й пiзно, та не слухалися, щоб прийняти науку... I поклали гидоти свої в тому хра- 34

мi, в якому Iм’я Моє кликалося, щоб його занечистити... I побудували жертовнi пагiрки Вааловi, 35

що в долинi Бен-Гiннома, щоб через огонь переводити синiв своїх та своїх дочок Молоховi, чого
їм не наказував Я, й що не входило в серце Менi, щоб чинити ту гидоту, щоб уводити Юду у грiх.
Тому так промовляє Господь, Бог Iзраїлiв, до мiста цього, про яке ви говорите: Воно вiддане буде 36

у руку царя вавилонського мечем, i голодом, i моровицею: Ось Я їх позбираю зо всiх тих країв, 37

куди вигнав був їх Своїм гнiвом та люттю Своєю й великим Своїм пересердям, i верну їх до мiсця
цього, i посаджу їх безпечно, i вони Менi стануть народом, а Я буду їм Богом! I дам Я їм серце 38, 39

одне та дорогу одну, щоб боялись Мене по всi днi на добро собi й синам їхнiм по них. I складу з 40

ними вiчного заповiта, що не вiдвернуся вiд них, щоб їм не чинити Свого добра, i дам їм у серце
Свiй страх, щоб не вiдступали вiд Мене! I буду Я тiшитись ними, щоб чинити їм добро, i їх поса- 41

джу на землi цiй у правдi усiм Своїм серцем та всiєю душею Своєю. Бо так промовляє Господь: 42
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Як спровадив був Я все велике це зло на народ цей, так спроваджу на них все добро, яке провiщав
Я про них! I купуватимуть поле в цiм Краї, про якого ви кажете: Вiн спустошення, так що немає43

людини й скотини, вiн вiдданий в руку халдеїв. I будуть вони купувати поля за срiбло, i писати про44

це у листi, й запечатувати, i свiдчити свiдками, у краї Венiяминовому та в околицях Єрусалиму, i в
мiстах Юдиних, i в мiстах гiрських, i в мiстах долiшнiх, i в мiстах пiвденних, бо верну їх iз полону,
говорить Господь!

I було Єремiї Господнє слово вдруге, коли вiн ще замкнений був на подвiр’ї в’язницi, говорячи:33
Так говорить Господь, що чинить оце, Господь, що вформовує це, щоб поставити мiцно оце, Господь2

Його Ймення: Покликуй до Мене i тобi вiдповiм, i тобi розповiм про велике та незрозумiле, чого3

ти не знаєш! Бо так промовляє Господь, Бог Iзраїлiв, про доми цього мiста й про доми царiв Юди,4

що їх поруйновано на обороннi вали, приходять вони воювати з халдеями, щоб доми понаповню-5

вати людськими трупами, що вразив Я гнiвом Своїм та люттю Своєю, i сховав Я вiд мiста оцього
обличчя Своє за все їхнє зло: Ось Я йому вирощу шкурку на ранi, й дам лiки, та їх уздоровлю, i6

вiдкрию багатство спокою та правди для них! I Я поверну долю Юди, i долю Iзраїля, i їх розбу-7

дую, немов напочатку. I очищу Я їх з їхньої провини всiлякої, що нагрiшили Менi, i пробачу всi їхнi8

провини, якими нагрiшили Менi, та вiдпали вiд Мене. I Єрусалим Менi стане за радiсне ймення,9

за хвалу та пишноту всiм людям землi, що почують про все те добро, що зробив Я для них! I вони
полякаються та затремтять через все те добро та ввесь спокiй, який Я для нього вчинив! Так го-10

ворить Господь: Ще буде почутий на мiсцi оцьому, про яке ви говорите: Воно поруйноване, так що
немає людини й немає скотини, у мiстах Юди й на вулицях Єрусалиму, спустошених так, що немає
людини, й немає мешканця, й немає скотини, радiсний голос та голос веселий, голос молодого11

та голос молодої, голос тих, що говорять: Хвалiть Господа Саваота, бо добрий Господь, бо навiки
Його милосердя! що жертву хвали до Господнього дому приносять, бо Я поверну долю Краю цьо-
го, як було напочатку, говорить Господь! Так говорить Господь Саваот: Ще буде на мiсцi оцьому12

спустошеному, що немає нiчого воно вiд людини та аж до скотини, та по мiстах його всiх ще буде
пасовисько для пастухiв, куди приведуть вони череду на вiдпочинок! У мiстах у горiшнiх, у мiстах13

долiшнiх, i в пiвденних мiстах, i в Венiяминовому краї, i в околицях Єрусалиму, i в мiстах Юдиних
ще проходитиме череда через руки рахуючого, говорить Господь! Ось днi настають, говорить Го-14

сподь, i Я виповню добре те слово, що Я провiщав про Iзраїлiв дiм i про дiм Юдин: тими днями15

та часу того Я Давидовi зрощу Пагiнця справедливости, Вiн буде чинити на землi правосуддя та
правду! Юда буде спасений в тих днях, а Єрусалим буде жити безпечно, i його будуть кликати так:16

Господь наша правда! Бо так промовляє Господь: Нема переводу Давидовим мужам, що мають17

сидiти на тронi дому Iзраїлевого, i нема переводу в Левитiв священикiв перед обличчям Моїм тому18

мужевi, що буде приносити цiлопалення, i спалювати хлiбну жертву, i приносити жертву всi днi! I19

було слово Господа до Єремiї таке: Так говорить Господь: Якщо знищите ви заповiта Мого щодо20

дня та Мого заповiта щодо ночi, щоб не було дня та ночi в їхньому часi, то знищений буде також21

заповiт Мiй з Давидом, рабом Моїм, щоб вiн сина не мав, який не царював би на тронi його, i з
Левитами-священиками, слугами Моїми! I як незчисленнi тi зорi небеснi, а морський пiсок не-22

змiренний, так помножу насiння Давида, Мого раба, та Левитiв, що служать Менi! I було слово23

Господа до Єремiї таке: Хiба ж ти не завважив, як народ цей казав був, говорячи: Обидва тi роди,24

яких Господь вибрав, вiдкинув Вiн їх? I народом Моїм вони нехтують, наче б не був вiн уже перед
ними народом. Так говорить Господь: Якщо заповiта Мого щодо дня та щодо ночi нема, якщо Я25

уставiв для неба й землi не поклав, то вiдкину й насiння Якова та раба Мого Давида, щоб не бра-26

ти володарiв iз насiння його для насiння Авраама, Iсака та Якова... Та не буде того, бо верну їхню
долю, й помилую їх!

Слово, що було Єремiї вiд Господа, коли Навуходоносор, цар вавилонський, i все вiйсько йо-34
го, i всi царства землi, панування руки його, та всi народи воювали проти Єрусалиму та проти всiх
мiст його, кажучи: Так говорить Господь, Бог Iзраїлiв: Iди, i скажеш до Седекiї, царя Юдиного, i2

звiстиш йому: Так говорить Господь: Ось Я вiддам оце мiсто в руку вавилонського царя, та й спа-
лю його огнем. А ти не втечеш iз руки його, бо справдi будеш схоплений ти, i в руку його будеш3

вiдданий, i очi твої побачать очi вавилонського царя, i уста його говоритимуть з устами твоїми, i
до Вавилону ти прийдеш. Але послухай Господнього слова, Седекiє, царю Юдин: Так про тебе4

говорить Господь: Не помреш вiд меча! У мирi помреш ти; i як палили на погребi батькам твоїм,5
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першим царям, що були перед тобою, так будуть палити й тобi, й О пане будуть голосити тобi, бо
Я говорив тобi слово, каже Господь. I говорив пророк Єремiя до Седекiї, царя Юдиного, всi оцi 6

слова в Єрусалимi. А вiйсько вавилонського царя воювало з Єрусалимом та зо всiма позосталими 7

мiстами Юдиними, з Лахiшем та з Азекою, бо вони залишилися серед Юдиних мiст мiстами твер-
динними. Слово, що було до Єремiї вiд Господа по тому, як цар Седекiя склав був заповiта з усiм 8

народом, що в Єрусалимi, щоб оголосити їм волю, щоб кожен вiдпустив раба свого, i кожен свою 9

невiльницю, єврея та єврейку, вiльними, щоб нiхто не поневолював свого брата юдея. I послуха- 10

лися всi князi та ввесь народ, що пристали до заповiту, щоб кожен вiдпустив свого раба, i кожен
свою невiльницю, вiльними, щоб бiльш не неволити їх. I вони послухалися, i повiдпускали. Але 11

потому вони знову вернули тих рабiв та тих невiльниць, яких повiдпускали були вiльними, i при-
мусили їх стати за рабiв та невiльниць. I було слово Господнє до Єремiї вiд Господа, кажучи: Так 12, 13

говорить Господь, Бог Iзраїлiв: Я склав був заповiта з вашими батьками того дня, коли виводив їх
iз єгипетського краю, з дому рабства, кажучи: З кiнцем семи рокiв вiдпустите кожен свого брата 14

єврея, що буде проданий тобi й послужить тобi шiсть рокiв, i вiдпустиш його вiльним вiд себе. Та
не слухалися Мене вашi батьки, i не прихилили свого уха до цього. А сьогоднi вернулися ви та й 15

зробили справедливе в очах Моїх, щоб оголосити волю кожен своєму ближньому, i склали заповiта
перед лицем Моїм у тому домi, в якому кликалось Iм’я Моє. Та ви знову збезчестили Iм’я Моє, i 16

вернули кожен раба свого й кожен невiльницю свою, яких вiдпустили були на волю, i примусили
їх, щоб були вам рабами та невiльницями. Тому так промовляє Господь: Ви не послухалися Мене, 17

щоб оголосити волю кожен для брата свого та кожен для свого ближнього, тому то ось Я гово-
рить Господь оголошу вам волю до меча, до моровицi й до голоду, i вiддам вас на пострах для всiх
царств землi!... I вiддам цих людей, що переступають Мого заповiта, що не додержують слiв за- 18

повiту, якого були склали перед лицем Моїм, що вони розрiзали надвоє теля та перейшли мiж його
кавалками, також князiв Юди та князiв Єрусалиму, евнухiв i священикiв, та ввесь народ Краю, 19

що проходили помiж кавалками цього теляти, то Я їх вiддам у руку їхнiх ворогiв та в руку тих, 20

хто шукає їхню душу, i стане падло їхнє стервом для птаства небесного та для земної звiрини... А 21

Седекiю, царя Юдиного, та його князiв вiддам у руку його ворогiв та в руку тих, хто шукає їхню ду-
шу, та в руку вiйська вавилонського царя, що вiдходить вiд вас. Ось Я накажу, говорить Господь, i 22

верну їх до цього мiста, i вони воюватимуть з ним, i здобудуть його та й спалять його огнем, а Юдинi
мiста вiддам на спустошення, i не буде в них мешканця!...

Слово, що було до Єремiї вiд Господа за днiв Єгоякима, сина Йосiї, царя Юди, говорячи: Iди до 35, 2

дому Рехавiтiв, i будеш говорити з ними, i введеш їх до Господнього дому, до однiєї з кiмнат, i напоїш
їх вином. I взяв я Яазанiю, Єремiїного сина, сина Хаваццiнiїного, i братiв його, i всiх синiв його та 3

ввесь дiм Рехавiтiв. I ввiв я їх до Господнього дому, до кiмнати синiв Ханана, сина Їгдалiїного, 4

Божого чоловiка, що була при кiмнатi князiв, що над кiмнатою Маасеї, Шаллумового сина, який
пильнував порога. I поставив я перед синами дому Рехавiтiв келiхи, повнi вина, та чашi, та й сказав 5

до них: Пийте вино! А вони вiдказали: Не будемо пити вина, бо наш батько Йонадав, син Рехавiв, 6

наказав нам, говорячи: Не пийте вина анi ви, анi вашi сини аж навiки! I не будуйте дому, i не 7

сiйте, i не засаджуйте виноградника, i не майте їх, але сидiть у наметах по всi вашi днi, щоб жити
довгi днi на поверхнi землi, де ви мандруєте! I послухалися ми голосу нашого батька Єгонадава, 8

Рехавового сина, про все, що вiн наказав був нам, щоб не пили вина по всi нашi днi ми, нашi жiнки,
нашi сини та дочки нашi, i щоб нi будувати домiв для нашого пробування, а виноградник i поле та 9

насiння не будуть нашi. I осiли ми в наметах, i послухалися, та й зробили все, що наказав нам наш 10

батько Йонадав. I сталося, коли Навуходоносор, цар вавилонський, прийшов був на цей Край, 11

то ми сказали: Ходiть, i ввiйдемо до Єрусалиму перед вiйськом халдеїв та перед вiйськом Араму. I
осiлися ми в Єрусалимi. I було слово Господа до Єремiї таке: Так говорить Господь Саваот, Бог 12, 13

Iзраїлiв: Iди, i скажеш до юдеянина та до мешканцiв Єрусалиму: Чи з цього не витягнете науки,
щоб слухатися Моїх слiв? говорить Господь. Додержано слова Єгонадава, Рехавового сина, що 14

наказав був синам своїм не пити вина, i не пили вони аж до дня цього, бо послухалися наказу
свого батька; а Я говорив до вас рано та пiзно, та не слухалися ви Мене! I посилав Я до вас усiх 15

Своїх рабiв пророкiв рано та пiзно, говорячи: Вернiться но кожен зо своєї злої дороги, та виправте
вчинки свої, i не ходiть за iншими богами, щоб служити їм, i сидiть на тiй землi, що Я дав вам та
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вашим батькам! Та не схилили ви свого уха, i не послухались Мене. Бо додержали сини Єгонадава,16

сина Рехавового, наказа свого батька, що наказав був їм, а народ цей не послухався Мене. Тому17

так промовляє Господь Бог Саваот, Бог Iзраїлiв: Ось Я спроваджую на Юду та на всiх мешканцiв
Єрусалиму все те зло, що Я провiщав був про них. Бо Я говорив до них, та вони не слухали, i кликав
Я їх, та вони не вiдповiдали... А до дому Рехавiтiв Єремiя сказав: Так говорить Господь Саваот,18

Бог Iзраїлiв: За те, що ви слухалися наказа вашого батька Єгонадава, та держитеся всiх наказiв
його, i зробили те все, що Я заповiв вам, тому так промовляє Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Нема19

переводу в Йонадава, Рехавового сина, мужевi, що стоятиме перед лицем Моїм по всi днi!
I сталося четвертого року Єгоякима, Йосiїного сина, царя Юдиного, було оце слово до Єремiї36

вiд Господа, кажучи: Вiзьми собi книжкового звоя, i напиши на ньому всi тi слова, що Я говорив2

тобi про Iзраїля й про Юду, та про всi народи вiд дня, коли Я почав говорити тобi, вiд днiв Йосiї та
аж до цього дня. Може почує дiм Юдин усе те зло, що Я думаю вчинити їм, щоб вернулися кожен3

зо своєї злої дороги, а Я прощу їхню провину та їхнiй грiх. I покликав Єремiя Баруха, Нерiйїного4

сина, i Барух написав з уст Єремiї всi Господнi слова, що Вiн говорив йому, на книжковий звiй. I5

наказав Єремiя Баруховi, кажучи: Я задержаний, не можу ввiйти до Господнього дому. Тому пiди6

сам, прочитай зо звою, що написав ти з моїх уст, Господнi слова в вуха народу в Господньому домi
в днi посту, а також в вуха всього Юди, що приходить зо своїх мiст, вiдчитаєш їх. Може впаде7

їхнє благання перед Господнє лице, i вони вернуться кожен зо своєї злої дороги, бо великий гнiв та
лютiсть, що Господь говорив проти народу цього! I зробив Барух, син Нерiйїн, усе, що наказав був8

йому пророк Єремiя, щоб прочитати з книги Господнi слова в Господньому домi. I сталося п’ятого9

року Єгоякима, Йосiїного сина, царя Юдиного, дев’ятого мiсяця, оголосили пiст перед Господнiм
лицем для всього народу в Єрусалимi та для всього того народу, що поприходив з Юдиних мiст до
Єрусалиму. I прочитав Барух з книги Єремiїнi слова в домi Господньому в кiмнатi писаря Гемарiї,10

Шафанового сина, на горiшньому подвiр’ї, при входi до нової брами Господнього дому, в вуха всього
народу. I почув Михей, син Гемарiї, Шафанового сина, всi Господнi слова з книги, i зiйшов до11, 12

царського дому, до кiмнати писаря, аж ось там сидять усi зверхники: писар Елiшама, i Делая, син
Шемаїн, i Елнатан, син Ахборiв, i Гемарiя, син Шафанiв, i Седекiя, син Хананiї, i всi зверхники. I13

розповiв їм Михей всi тi слова, якi вiн почув був, коли Барух читав iз книги в вуха народу. I всi14

зверхники послали до Баруха Єгудiя, сина Нетанiї, сина Шелемiї, сина Кушiїного, говорячи: Того
звоя, що читав ти з нього в вуха народу, вiзьми його в свою руку та й прийди! I взяв Барух, син
Нерiйїн, звоя в свою руку та й прийшов до них. А тi сказали до нього: Сiдай же, i прочитай його в15

нашi вуха! I прочитав Барух в їхнi вуха. I сталося, коли вони почули всi цi слова, жахнулися один16

перед одним, та й сказали Баруховi: Конче перекажiмо царевi всi цi слова! I запитали вони Баруха,17

говорячи: Розкажи нам, як ти писав усi цi слова з його уст? I сказав їм Барух: Вiн проказував менi з18

своїх уст усi цi слова, а я писав у книзi чорнилом. I сказали зверхники до Баруха: Iди, сховайся, ти19

та Єремiя, i нехай нiхто не знає, де ви! I прийшли вони до царя на подвiр’я, а звоя поклали в кiмнатi20

писаря Елiшами, i розповiли в вуха царя всi тi слова. I послав цар Єгудiя взяти звоя, i той узяв його21

з кiмнати писаря Елiшами. I Єгудiй прочитав його в вуха царя та в вуха всiх зверхникiв, що стояли
при царi. А цар сидiв у зимовому домi, дев’ятого мiсяця, i перед ним був розпалений коминок. I22, 23

сталося, коли Єгудiй перечитував три чи чотири стовпцi, то цар вiдрiзував це писарським ножем та
й кидав до огню, що в коминку, аж поки не згорiв увесь звiй на огнi, що в коминку... Та не злякалися24

й не роздерли своїх шат цар та всi його раби, що слухали всi цi слова. I хоч Елнатан, i Делая, i25

Гемарiя просили царя не палити того звою, та не послухався вiн їх. I наказав цар Єрахмеїловi,26

синовi царевому, i Сераї, синовi Азрiїловому, i Шелемiї, синовi Авдiїловому, взяти писаря Баруха
й пророка Єремiю, та Господь їх сховав. I було Господнє слово до Єремiї потому, як цар спалив27

був звоя та тi слова, що Барух написав з Єремiїних уст, говорячи: Вiзьми собi знову iншого звоя,28

i напиши на ньому всi першi слова, що були на першому звої, якого спалив Єгояким, цар Юдин.
А про Єгоякима, царя Юдиного, скажеш: Так говорить Господь: Ти спалив цього звоя, говорячи:29

Нащо написав ти на ньому таке: Конче прийде цар вавилонський i знищить оцей Край, i вигубить
в ньому людину й скотину. Тому так говорить Господь про Єгоякима, Юдиного царя: Не буде вiд30

нього сидячого на Давидовому тронi, а його труп буде кинений на спекоту вдень та на холод вночi...
I навiщу його та насiння його, i його рабiв за їхнi провини, i спроваджу на них та на мешканцiв31
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Єрусалиму й на юдеянина все те зло, що Я говорив до них, та вони не послухали... I Єремiя взяв 32

iншого звоя, i дав його писаревi Баруховi, синовi Нерiйїному, i той написав на ньому з Єремiїних
уст усi слова тiєї книги, яку спалив був Єгояким, цар Юдин, в огнi, i до них було додано ще багато
подiбних слiв.

I зацарював цар Седекiя, син Йосiйїн, замiсть Конiї, сина Єгоякимового, якого зробив царем 37
Навуходоносор, цар вавилонський, в Юдиному краї. Та не послухався анi вiн, анi його раби, анi 2

народ Краю слiв Господа, якi Вiн говорив через пророка Єремiю. I послав цар Седекiя Єгухала, 3

сина Шелемiїного, i священика Цефанiю, сина Маасеїного, до пророка Єремiї, говорячи: Помоли-
ся за нас до Господа, Бога нашого! А Єремiя тодi ще вiльно ходив серед народу, бо не дали його 4

ще до в’язницi. А фараонове вiйсько вийшло з Єгипту. I почули вiстку про них халдеї, що обляга- 5

ли Єрусалим, i вiдiйшли вiд Єрусалиму. I було слово Господнє до пророка Єремiї, говорячи: Так 6, 7

промовив Господь, Бог Iзраїлiв: Так скажете до Юдиного царя, що послав вас до мене поспитати
мене: Ось фараонове вiйсько, що вийшло вам на помiч, вернеться до свого краю, до Єгипту. А 8

халдеї знову вернуться, i будуть воювати з цим мiстом, i здобудуть його, та й спалять його огнем.
Так говорить Господь: Не обманюйте своїх душ, говорячи: Халдеї конче пiдуть вiд нас, бо не пiдуть 9

вони. Бо якщо б ви побили все халдейське вiйсько, що з вами воює, а з них залишилися б тiльки 10

раненi, то встане кожен iз намету свого, i спалять це мiсто огнем... I сталося, коли халдейське вiй- 11

сько вiдступило вiд Єрусалиму перед фараоновим вiйськом, то вийшов Єремiя з Єрусалиму, щоб 12

пiти до Венiяминового краю, i щоб сховатися там серед народу. Та коли вiн був бiля Венiяминової 13

брами, то був там начальник сторожi, а iм’я йому Їрiйя, син Шелемеї, сина Хананiїного. I схопив
вiн пророка Єремiю, говорячи: Ти переходиш до халдеїв! А Єремiя вiдказав: Неправда, я не пере- 14

ходжу до халдеїв! Та не послухав той його; i схопив Їрiйя Єремiю, i попровадив його до зверхникiв.
I розгнiвалися зверхники на Єремiю, i побили його, та й вiддали його до в’язницi в домi писаря Єго- 15

натана, бо його зробили за в’язничний дiм. I зiйшов Єремiя до темничної ями та до пiдвалу, i сидiв 16

там Єремiя багато днiв... I послав цар Седекiя, i взяв його. I спитав його цар у своїм домi таємно 17

й сказав: Чи є слово вiд Господа? I Єремiя вiдказав: Є. I далi сказав: Ти будеш вiдданий в руку
вавилонського царя... I сказав Єремiя до царя Седекiї: Що я згрiшив тобi й рабам твоїм та цьому 18

народовi, що ви вiддали мене до в’язницi? I де вашi пророки, що вам пророкували, говорячи: Цар 19

вавилонський не прийде на вас та на Край цей? А тепер послухай, пане мiй царю: хай упаде моє 20

благання перед обличчя твоє, i не вертай мене до дому писаря Єгонатана, щоб не помер я там!... I 21

наказав цар Седекiя, й Єремiю вмiстили в подвiр’ї в’язницi, i давали йому буханець хлiба на день з
вулицi пекарiв, аж поки не скiнчився ввесь хлiб у мiстi. I сидiв Єремiя в подвiр’ї в’язницi.

I почув Шефатiя, син Маттанiв, i Гедалiя, син Пашхурiв, i Юхал, син Шелемеїн, i Пашхур, син 38
Малкiйїн, тi слова, що Єремiя говорив до всього народу, кажучи: Так говорить Господь: Хто си- 2

дiтиме в цьому мiстi, той помре вiд меча, голоду та вiд моровицi, а хто вийде до халдеїв, той буде
жити, i стане йому душа його за здобич, i вiн житиме! Так говорить Господь: Напевно буде дане це 3

мiсто в руку вiйська вавилонського царя, i вiн здобуде його! I сказали зверхники до царя: Нехай 4

же уб’ють цього чоловiка, бо вiн ослаблює руки воякiв, позосталих у цьому мiстi, та руки всього
народу, говорячи їм слова, як оцi. Бо цей чоловiк не шукає для цього народу добра, а тiльки зла!...
I сказав цар Седекiя: Ось вiн у ваших руках, бо цар нiчого не вдiє супроти вас. I взяли Єремiю та 5, 6

й кинули його до ями Малкiйї, царевого сина, що в подвiр’ї в’язницi, i спустили Єремiю шнурами.
А в ямi була не вода, а тiльки багно, i загруз Єремiя в багнi! I почув мурин Евед-Мелех, евнух, 7

який був у царському домi, що Єремiю кинули до ями, а цар сидiв у Венiяминовiй брамi. I вийшов 8

Евед-Мелех з царського дому, та й сказав царевi, говорячи: Пане мiй царю, цi люди вчинили зло 9

в усьому, що зробили пророковi Єремiї, якого кинули до ями, i помре вiн на своєму мiсцi через го-
лод, бо в мiстi нема вже хлiба... I наказав цар муриновi Евед-Мелеховi, говорячи: Вiзьми з собою 10

звiдси троє люда, i витягнеш пророка Єремiю з ями, поки вiн ще не вмер! I взяв Евед-Мелех тих 11

людей з собою, i прийшов до царського дому пiд скарбницею, i набрав iзвiдти подертого шмаття та
непотрiбних лахiв, i спустив їх до Єремiї до ями шнурами. I сказав мурин Евед-Мелех до Єремiї: 12

Поклади це подерте шмаття та лахи попiд пахи своїх рук пiд шнури! I зробив Єремiя так. I потягну- 13

ли Єремiю шнурами, i витягли його з ями. I сидiв Єремiя в подвiр’ї в’язницi. I послав цар Седекiя, 14

i взяв пророка Єремiю до себе, до третього входу, що в домi Господньому. I сказав цар до Єремiї:
Запитаю я тебе про щось, не заховуй вiд мене нiчого! I сказав Єремiя до Седекiї: Коли я провiщу 15
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тобi, то чи справдi не вб’єш ти мене? А коли пораджу тобi, то мене не послухаєш... I присягнув16

цар Седекiя Єремiї таємно, говорячи: Як живий Господь, що створив нам цю душу: не вб’ю тебе,
i не дам тебе в руку тих людей, що шукають твоєї душi! I сказав Єремiя до Седекiї: Так говорить17

Господь, Бог Саваот, Бог Iзраїлiв: Якщо справдi вийдеш ти до зверхникiв вавилонського царя, то
житиме душа твоя, а мiсто це не буде спалене огнем, i будеш жити ти та дiм твiй. А якщо ти не18

вийдеш до вавилонського царя, то це мiсто буде дане в руку халдеїв, i вони спалять його огнем, i ти
не втечеш з їхньої руки... I сказав цар Седекiя до Єремiї: Я боюся юдеїв, що перейшли до халдеїв,19

щоб не дали мене в їхню руку, i щоб не насмiялися з мене... I сказав Єремiя: Не дадуть! Послухай20

Господнього голосу до того, що я говорю тобi, i буде добре тобi, i буде жити душа твоя! А якщо21

ти не схочеш вийти, то ось слово, що Господь менi виявив: I ось усi жiнки, що залишилися в домi22

Юдиного царя, будуть вiдведенi до зверхникiв вавилонського царя, i вони скажуть: Пiдмовили тебе
й перемогли тебе твої приятелi; погрузили в багно твої ноги, та вони назад вiдiйшли. А всi жiнки23

твої та всi сини твої будуть вiдведенi до халдеїв, i ти не втечеш з їхньої руки, бо рукою вавилон-
ського царя будеш схоплений, а мiсто це буде спалене огнем... I сказав Седекiя до Єремiї: Нехай24

нiхто не знає про цi слова, i ти не помреш. Бо коли почують зверхники, що я говорив з тобою, то25

прийдуть до тебе та й скажуть тобi: Розкажи но нам, що говорив ти царевi! Не ховай перед нами, i
не вб’ємо тебе. I що ж говорив тобi цар? то скажеш до них: Я склав своє благання перед царське26

обличчя, щоб не вертали мене до Єгонатанового дому, щоб там не померти. I прийшли всi зверх-27

ники до Єремiї й запиталися його, i вiн розказав їм згiдно зо всiма тими словами, що звелiв був цар.
I вони мовчки вiдiйшли вiд нього, бо не довiдались про обговорену рiч. I сидiв Єремiя на подвiр’ї28

в’язницi аж до дня, коли був здобутий Єрусалим. I сталося, як був здобутий Єрусалим:
Дев’ятого року Седекiї, царя Юдиного, мiсяця десятого, прийшов Навуходоносор, цар вави-39

лонський, та все його вiйсько до Єрусалиму та й облягли його. Одинадцятого року Седекiї, мiсяця2

четвертого, дев’ятого дня мiсяця, був пробитий пролiм до мiста... I поприходили всi зверхники ва-3

вилонського царя, i посiдали в Середущiй брамi: Нергал-Сар’ецер, Самгар, Нево, Сарсехiм, стар-
ший евнух, Нергал-Сар’ецер, старший маг, i вся решта зверхникiв вавилонського царя. I сталося,4

як побачив їх Седекiя, цар Юдин, та всi вояки, то вони повтiкали, i повиходили вночi з мiста доро-
гою царського садка, брамою мiж обома мурами, i вийшли дорогою в степ. I погналося халдейське5

вiйсько за ними, i догнали Седекiю в єрихонських степах... I взяли вони його, i завели його до Наву-
ходоносора, царя вавилонського, до Рiвли, в краю Хамат, i той засудив його. I цар вавилонський6

порiзав Седекiїних синiв в Рiвлi на очах його; i всiх шляхетних Юдиних порiзав вавилонський цар...
А очi Седекiї вiн вибрав, i скував його мiдяними кайданами, щоб вiдвести його до Вавилону... А дiм7, 8

царя та дому народу халдеї попалили огнем, i порозбивали мури Єрусалиму. А решту народу, по-9

зосталих у мiстi, та перебiжцiв, що попереходили до нього, i решту народу, що позосталися, вигнав
Невузар’адан, начальник царської сторожi, до Вавилону. А з бiдноти народу, що не мали нiчого,10

Невузар’адан, начальник царської сторожi, позоставив декого в Юдиному краї, i дав їм того дня
виноградники та поля. I наказав Навуходоносор, цар вавилонський, про Єремiю, через начальни-11

ка царської сторожi, говорячи: Вiзьми його, i зверни на нього свої очi, i не зроби йому нiчого злого,12

i тiльки як вiн скаже тобi, так з ним зроби! I послав Невузар’адан, начальник царської сторожi,13

i Невушазбан, старший евнух, i Нергал-Сар’ецер, старший маг, та всi начальники вавилонського
царя, i послали вони, i взяли Єремiю з подвiр’я в’язницi, i дали його до Гедалiї, сина Ахiкама, си-14

на Шафанового, щоб вивести його до дому. I осiвся вiн серед народу. А до Єремiї було Господнє15

слово, коли вiн був затриманий в подвiр’ї в’язницi, таке: Iди, i скажеш до мурина Евед-Мелеха,16

говорячи: Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Ось Я наводжу Свої слова на це мiсто на зло,
а не на добро, i вони будуть дiятися перед тобою цього дня. Але тебе врятую цього дня, говорить17

Господь, i ти не будеш вiдданий в руку цих людей, яких ти боїшся. Бо конче врятую тебе, i вiд меча18

не впадеш ти, i буде тобi душа твоя за здобич, бо ти надiявся на Мене, говорить Господь.
Слово, що було до Єремiї вiд Господа по тому, як Невузар’адан, начальник царської сторожi,40

вiдпустив його з Рами, коли його вiн узяв, а вiн був закутий кайданами серед усього вигнання Єру-
салиму та Юди, вигнаних до Вавилону. I взяв начальник царської сторожi Єремiю, та й сказав до2

нього: Господь, Бог твiй, говорив оце зло на це мiсце. I навiв, i зробив Господь, як говорив був,3

бо ви згрiшили Господевi, i не слухалися Його голосу, i сталася вам ця рiч. А тепер ось я сьогоднi4

розковую тебе з кайданiв, що на твоїх руках. Якщо в очах твоїх добре пiти зо мною до Вавилону,
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iди, i зверну я своє око на тебе. А якщо зле в твоїх очах пiти зо мною до Вавилону, то залишись.
Дивися, увесь Край перед тобою: куди тобi видається за добре й за справедливе пiти, туди йди! I 5

коли той не навертався на це, сказав далi: То вернися до Гедалiї, сина Ахiкама, сина Шафанового,
якого вчинив начальником вавилонський цар над Юдиними мiстами, i живи з ним серед народу;
або куди тобi подобається, туди йди. I дав йому начальник царської сторожi їжi на дорогу та да-
рунка, i вiдпустив його. I прийшов Єремiя до Гедалiї, сина Ахiкамового, до Мiцпи, й осiвся з ним 6

серед народу, позосталого в Краю. А коли всi вiйськовi зверхники, що були в полi, вони та їхнi 7

люди, прочули, що цар вавилонський учинив начальником над краєм Гедалiю, сина Ахiкамового,
i доручив йому мужчин i жiнок та дiтей, i тих з бiдних Краю, що не були вигнанi до Вавилону, то 8

поприходили до Гедалiї до Мiцпи: i Iзмаїл, син Нетанiїн, i Йоханан, та Йонатан, сини Кареаховi, i
Серая, син Танхуметiв, i сини нетофеянина Ефая, i Єзанiя, син маахеянина, вони та їхнi люди. I 9

Гедалiя, син Ахiкама, сина Шафанового, заприсягнувся їм та їхнiм людям, говорячи: Не бiйтеся
служити халдеям! Сидiть у Краї й служiть вавилонському царевi, i буде вам добре! А я ось сидi- 10

тиму в Мiцпi, щоб заступатися за вас перед халдеями, що прийдуть до нас. А ви збирайте вино й
лiтнi плоди та оливу, i складайте в ваш посуд, i сидiть у ваших мiстах, якi ви зайняли! I також усi 11

юдеї, що в Моавi й серед Аммонових синiв, i в Едомi, i що в усiх краях, чули, що цар вавилонський
полишив частину в Юдi, i що вчинив над ними начальником Гедалiю, сина Ахiкама, сина Шафано-
вого. I вернулися всi юдеї зо всiх тих мiсць, куди були порозiгнанi, i прийшли до Юдиного краю, 12

до Гедалiї до Мiцпи, i зiбрали вина та лiтнiх плодiв дуже багато. А Йоханан, син Кареахiв, та всi 13

вiйськовi зверхники, що були на полi, прийшли до Гедалiї до Мiцпи, та й сказали до нього: Чи 14

справдi ти знаєш, що Баалiс, цар Аммонових синiв, послав Iзмаїла, сина Нетанiїного, щоб убити
тебе? Та не повiрив їм Гедалiя, син Ахiкамiв. А Йоханан, син Кареахiв, сказав таємно до Гедалiї в 15

Мiцпi, говорячи: Нехай я пiду й уб’ю Iзмаїла, сина Нетанiїного, i нiхто про це не довiдається. На-
що мають забити тебе, i буде розпорошений увесь Юда, зiбраний до тебе, i погине останок Юди? I 16

сказав Гедалiя, син Ахiкамiв, до Йоханана, сина Кареахового: Не роби цiєї речi, бо лжу ти говориш
на Iзмаїла!

I сталося сьомого мiсяця, прийшов Iзмаїл, син Нетанiї, сина Елiшамового, з насiння царсько- 41
го, i вельможi царя, та десять люда з ним, до Гедалiї, Ахiкамового сина, до Мiцпи, i їли там разом
хлiб у Мiцпi. I встав Iзмаїл, син Нетанiїн, i десять люда, що були з ним, та й ударили Гедалiю, 2

сина Ахiкама, сина Шафанового, мечем! I вбив вiн того, кого вавилонський цар настановив був
начальником над Краєм... I повбивав Iзмаїл усiх юдеїв, що були з ним, з Гедалiєю, у Мiцпi, i хал- 3

деїв воякiв, що знаходилися там. I сталося другого дня по вбивствi Гедалiї, а нiхто про це не знав, 4

i поприходили люди з Сихему, з Шiло та з Самарiї, вiсiмдесят люда оголенобородих, i в подертiй 5

одежi та з нарiзаними знаками на тiлi, а в їхнiй руцi хлiбна жертва та ладан, як принесення для
Господнього дому. I вийшов Iзмаїл, син Нетанiїн, навпроти них з Мiцпи, iдучи та плачучи. I стало- 6

ся, коли вiн спiткав їх, то промовив до них: Прийдiть до Гедалiї, Ахiкамового сина! I сталося, як 7

прийшли вони до середини мiста, то їх порiзав Iзмаїл, син Нетанiїн, i повкидав їх до середини ями,
вiн та тi люди, що були з ним... Та знайшлося мiж ними десять люда, i вони сказали до Iзмаїла: Не 8

вбивай нас, бо ми маємо захованi в полi скарби: пшеницю, i ячмiнь, i оливу, i мед. I той спинився,
i не повбивав їх серед їхнiх братiв. А та яма, куди повкидав Iзмаїл усi трупи тих людей, була яма 9

велика, яку зробив був цар Аса проти Баешi, Iзраїльського царя, її наповнив Iзмаїл, син Нетанiїн,
трупами. I Iзмаїл узяв у полон усю решту народу, що був у Мiцпi, царських дочок та ввесь народ, 10

що зостався в Мiцпi, якого Невузар’адан, начальник царської сторожi, доручив був Гедалiї, синовi
Ахiкамовому. I забрав їх у полон Iзмаїл, син Нетанiїн, i пiшов, щоб перейти до Аммонових синiв. I 11

почув Йоханан, син Кареахiв, та всi вiйськовi зверхники, що були з ним, про все те зло, що зробив
Iзмаїл, син Нетанiїн. I взяли вони всiх тих людей, i пiшли воювати з Iзмаїлом, сином Нетанiїним, i 12

знайшли його при великiй водi, що в Гiв’онi. I сталося, як увесь народ, що був з Iзмаїлом, побачив 13

Йоханана, сина Кареахового, та всiх вiйськових зверхникiв, що були з ним, то зрадiв. I вiдвернув- 14

ся ввесь народ, якого взяв був до полону Iзмаїл з Мiцпи, i вернулися, i пiшли до Йоханана, сина
Кареахового. А Iзмаїл, син Нетанiїн, утiк з вiсьмома людьми вiд Йоханана, i пiшов до Аммонових 15

синiв. I взяв Йоханан, син Кареахiв, та всi вiйськовi зверхники, що були з ним, усю решту народу, 16

яку вiн вернув вiд Iзмаїла, сина Нетанiїного, з Мiцпи, по тому, як той убив Гедалiю, сина Ахiкамо-
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вого, мужiв воякiв, i жiнок, i дiтей, i евнухiв, що вернув з Гiв’ону. I пiшли вони й стали на нiчлiг17

в Герут-Кiмгамi, що при Вiфлеємi, щоб пiти й утiкти до Єгипту вiд халдеїв, бо вони боялися їх,18

бо Iзмаїл, син Нетанiїв, убив Гедалiю, сина Ахiкамового, якого вавилонський цар настановив був
начальником над Краєм.

I пiдiйшли всi вiйськовi зверхники та Йоаханан, син Кареахiв, i Єзанiя, син Гошаїн, та ввесь на-42
род вiд малого й аж до великого, та й сказали до пророка Єремiї: Нехай упаде наше благання перед2

обличчя твоє, i молися за нас до Господа, Бога твого, за всю оцю решту, бо залишилося нас мало з
багатьох, як бачать твої очi нас... I нехай виявить нам Господь, Бог твiй, ту дорогу, якою ми пiдемо,3

та те дiло, яке ми зробимо. I промовив до них пророк Єремiя: Чую я! Ось я помолюся до Господа,4

вашого Бога, за вашими словами. I станеться, кожне слово, що Господь вiдповiсть вам, звiщу вам,
нiчого не затаю вiд вас. А вони сказали до Єремiї: Нехай буде Господь проти нас за свiдка прав-5

дивого та вiрного, якщо ми не зробимо так, як усе те, з чим пошле тебе до нас Господь, Бог твiй.
Чи добре й чи зле, ми послухаємося голосу Господа, Бога нашого, що до Нього ми посилаємо те-6

бе, щоб було нам добре, коли будемо слухатися голосу Господа, Бога нашого. I сталося з кiнцем7

десятьох днiв, i було Господнє слово до Єремiї. I вiн покликав Йоханана, сина Кареахового, i всiх8

вiйськових зверхникiв, що були з ним, та ввесь народ вiд малого й аж до великого, та й сказав до9

них: Так говорить Господь, Бог Iзраїлiв, що ви послали мене до Нього скласти ваше благання перед
Його лице: Якщо ви будете сидiти в цьому Краї, то збудую вас, а не розiб’ю, i засаджу вас, а не10

вирву, бо пожалував Я щодо того зла, що зробив був вам. Не бiйтеся вавилонського царя, якого11

ви боїтеся, не бiйтеся його, говорить Господь, бо з вами Я, щоб вас спасати, i щоб вас рятувати вiд
його руки! I дам Я вам милiсть, i змилуюся над вами, i вiн верне вас до вашої землi. А якщо ви12, 13

скажете: Не будемо сидiти в цьому Краї, щоб не слухатися голосу Господа, Бога вашого, кажучи:14

Нi, ми пiдемо до єгипетського краю, де не побачимо вiйни, i не почуємо звуку сурми, i на хлiб не бу-
демо голоднi, i там будемо сидiти, то тому послухайте тепер Господнього слова, решто Юдина! Так15

говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Якщо ви справдi скеруєте своє обличчя, щоб iти до Єгипту,
i ввiйдете, щоб чужинцями замешкати там, то станеться: той меч, що ви боїтеся його, досягне вас16

там, ув єгипетськiм краї, а голод, якого ви лякаєтесь, пристане до вас в Єгиптi, i там ви повмира-
єте... I станеться, всi люди, що звернули своє обличчя на мандрiвку до Єгипту, щоб чужинцями17

замешкати там, повмирають вiд меча, вiд голоду та вiд моровицi, i жоден з них не позостанеться
й не втече через те зло, що Я спроваджу на них... Бо так каже Господь, Саваот, Бог Iзраїлiв: Як18

вилився гнiв Мiй та лютiсть Моя на мешканцiв Єрусалиму, так виллється лютiсть Моя на вас, коли
ви прийдете до Єгипту, i будете там на клятьбу, i на застрашення, i на прокляття, i на ганьбу, i ви
вже не побачите цього мiсця... Господь говорить до вас, Юдина решто: Не ходiть до Єгипту! Добре19

знайте, що сьогоднi Я вас остерiг! Бо ви зблудилися в душах своїх, що послали мене до Господа,20

вашого Бога, говорячи: Молися за нас до Господа, Бога нашого, i все, що скаже Господь, Бог наш,
так перекажи нам, i ми зробимо. I переказав я вам сьогоднi, та не послухалися ви голосу Господа,21

Бога вашого, та всього того, з чим послав Вiн мене до вас. А тепер знайте напевно, що повмираєте22

вiд меча, голоду та вiд зарази в тому мiсцi, куди хочете йти, щоб жити там чужинцями...
I сталося, як Єремiя скiнчив говорити до всього народу всi слова Господа, Бога їхнього, всi тi43

слова, з якими послав його до них Господь, Бог їхнiй, то сказав Азарiя, син Гошаїн, i Йоханан, син2

Кареахiв, та всi бундючнi люди, кажучи до Єремiї: Брехню ти говориш! Не послав тебе Господь,
Бог наш, сказати: Не входьте до Єгипту, щоб чужинцями замешкати там, то тебе намовив про-3

ти нас Барух, син Нерiйїн, щоб вiддати нас у руку халдеїв, щоб повбивати нас, i щоб вигнати нас
до Вавилону... I не послухався Йоханан, син Кареахiв, i всi вiйськовi зверхники та ввесь народ4

Господнього голосу, щоб сидiти в Юдиному краї. I взяв Йоханан, син Кареахiв, та всi вiйськовi5

зверхники всю Юдину решту, що вернулися вiд усiх народiв, куди були вигнанi, щоб замешкати в
Юдиному краї, мужчин та жiнок, i дiтей та царських дочок, i всяку душу, що Невузар’адан, началь-6

ник царської сторожi, позоставив був iз Гедалiєю, сином Ахiкама, сина Шафанового, i з пророком
Єремiєю та з Барухом, сином Нерiйїним, i прийшли до єгипетського краю, бо не послухалися Го-7

споднього голосу, i прийшли до Тахпанхесу. I було слово Господнє до Єремiї в Тахпанхесi таке:8

Вiзьми в свою руку великi камiння, i сховай їх у глинi на цегляному майданi, що при входi до фа-9

раонового дому в Тахпанхесi, на очах юдейських людей. I скажеш до них: Так говорить Господь10
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Саваот, Бог Iзраїлiв: Ось Я пошлю й вiзьму Навуходоносора, царя вавилонського, Мого раба, i
поставлю його трона над тими камiннями, що Я поховав, i вiн своє царське шатро розтягне над
ними. I вiн прийде, i вдарить єгипетський край: що призначене на смерть пiде на смерть, а що до 11

полону до полону, а що на меча пiде на меча... I пiдпалю огонь у домах єгипетських богiв, i вiн 12

попалить їх, i забере їх у полон, i вiн очистить єгипетський край, як чистить пастух свою одiж, i
вийде звiдти в спокої... I вiн поламає посвяченi стовпи Бет-Шемеша, що в єгипетському краї, а 13

доми єгипетських богiв попалить огнем.
Слово, що було до Єремiї про всiх юдеїв, що сидiли в єгипетському краї, що сидiли в Мiгдолi, 44

i в Тахпанхесi, i в Нофi, i в краю Патрос, говорячи: Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: 2

Ви бачили все те зло, що Я спровадив на Єрусалим та на всi Юдинi мiста, i ось вони цього дня
руїна, i немає в них мешканця... Це через їхнє зло, яке вони зробили, щоб гнiвити Мене, ходячи 3

кадити, служити iншим богам, яких не знали анi вони, анi ви, анi вашi батьки. I посилав Я до вас 4

усiх Моїх рабiв пророкiв, рано та пiзно, кажучи: Не робiть цiєї обридливої речi, яку Я зненавидив!
Та не слухали вони, i не нахилили уха свого, щоб вiдвернутися вiд свого зла, щоб не кадити iншим 5

богам. I вилилась лютiсть Моя та Мiй гнiв, i запалав вiн в Юдиних мiстах та на вулицях Єруса- 6

лиму, i стали вони руїною та пустинею, як бачите цього дня... А тепер так говорить Господь, Бог 7

Саваот, Бог Iзраїлiв: Нащо ви робите велике зло своїм душам, вигублюючи собi чоловiка та жiн-
ку, дитину й немовля з-серед Юди, щоб не залишилася вам решта? Нащо ви робите, щоб гнiвити 8

Мене чинами рук своїх, щоб кадити iншим богам в єгипетському краї, куди ви прийшли чужинця-
ми замешкати там, щоб погубити себе, i щоб стати прокляттям та ганьбою серед усiх людiв землi?
Чи забули ви зло ваших батькiв, та зло Юдиних царiв, i зло жiнок його, i зло ваше та зло ваших 9

жiнок, що наробили в Юдиному краї та на вулицях Єрусалиму? Не були вони впокоренi аж до 10

цього дня, i не бояться, i не ходять Законом Моїм та Моїми уставами, що Я дав вам та вашим
батькам. Тому так промовляє Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Ось Я зверну обличчя Своє на вас 11

вам на зло, щоб викоренити всього Юду! I вiзьму Я залишок Юди, що звернули обличчя своє на 12

мандрiвку в єгипетський край, щоб чужинцями замешкати там, i погинуть усi в єгипетському краї,
попадають вiд меча та вiд голоду, погинуть вiд малого й аж до великого, повмирають вiд меча та
вiд голоду, i стануть клятьбою, застрашенням, i прокляттям та ганьбою... I покараю замешкалих 13

в єгипетському краї, як покарав Я Єрусалим, мечем, голодом та моровицею... I не буде втiкача та 14

врятованих iз решти Юди, що прийшли чужинцями замешкати там в єгипетському краї, щоб вер-
нутися до Юдиного краю, куди вони бажають усiєю душею своєю вернутися й оселитися там. Але
не вернуться вони, хiба тiльки поодинокi втiкачi! I вiдповiли Єремiї всi тi люди, що знали, що їхнi 15

жiнки кадять iншим богам, i всi тi жiнки, що стояли там, великий збiр, i ввесь народ, що сидiв в
єгипетському краї в Патросi, говорячи: Щодо слова, що ти говорив до нас Господнiм Iм’ям, ми 16

не слухаємо тебе. Бо напевно виконаємо кожне те слово, що виходить iз наших уст, щоб кадити 17

небеснiй царицi й лити їй литi жертви, як робили ми та батьки нашi, царi нашi та зверхники нашi
в Юдиних мiстах та на вулицях Єрусалиму. I насичувалися ми хлiбом, i було нам добре, а зла ми
не бачили. А вiдколи перестали ми кадити небеснiй царицi й лити iй литi жертви, брак нам усього, 18

i ми гинемо вiд меча та голоду! А коли ми кадимо небеснiй царицi й приносимо їй литi жертви, 19

то хiба без вiдома наших чоловiкiв ми робимо для неї жертовнi калачi з її зображенням, i ллємо
їй литi жертви? I сказав Єремiя до всього народу, до чоловiкiв та до жiнок, та до всього народу, 20

що вiдповiдали йому таке, говорячи: Хiба не кадило, яке кадили в Юдиних мiстах та на вулицях 21

Єрусалиму ви та вашi батьки, вашi царi та зверхники вашi й народ цього краю, хiба не згадав це
Господь, i не ввiйшло воно до серця Його? I не змiг Господь бiльше знести зла ваших чинiв, та тi 22

гидоти, що ви наробили, тому став ваш Край руїною, i застрашенням та прокляттям, так що не-
має мешканця, як бачите цього дня... За те, що кадили ви, i що грiшили Господевi, i не слухалися 23

Господнього голосу, i не ходили Законом Його й Його правом та свiдоцтвами Його, тому спiткало
вас оце зло, як бачите цього дня. I сказав Єремiя до всього народу та до всiх жiнок: Послухайте 24

Господнього слова, ввесь Юдо, що в єгипетському краї! Так говорить Господь Саваот, Бог Iзраї- 25

лiв, кажучи: Ви та вашi жiнки говорили своїми устами й своїми руками виконували, кажучи: Конче
виконаємо свої присяги, що ми присягали кадити небеснiй царицi й лити їй литi жертви, тому на-
певно здiйснiте вашi присяги, i конче виконайте обiтницi вашi. Тому то послухайте Господнього 26

слова, ввесь Юдо, що сидиш в єгипетському краї: Ось Я присягнув великим Своїм Iм’ям, говорить
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Господь, що не буде вже Iм’я Моє кликатися устами жодного юдеянина, кажучи: Живий Господь
Бог! у всьому єгипетському краї. Ось Я пильную вас на зло, а не на добро, i загине кожен юдея-27

нин, що в єгипетському краї, вiд меча та вiд голоду, аж до їх скону. А врятованi вiд меча вернуться28

з єгипетського краю до краю Юдиного нечисленними. I пiзнає ввесь останок Юди, що прийшли
до єгипетського краю чужинцями замешкати там, чиє слово виконається: Моє чи їхнє? А оце вам29

той знак, говорить Господь, що Я вiдвiдаю вас у цьому мiсцi, щоб ви пiзнали, що конче справдяться
Мої слова на вас на зло. Так говорить Господь: Ось Я видам фараона Хофру, єгипетського царя,30

в руку його ворогiв та в руку тих, що шукають душi його, як дав Я Седекiю, Юдиного царя, у руку
Навуходоносора, вавилонського царя, його ворога, що шукав душi його!

Слово, що говорив пророк Єремiя до Баруха, Нерiйїного сина, коли той писав цi слова в книзi з45
Єремiїних уст, за четвертого року Єгоякима, сина Йосiїного, царя Юдиного, кажучи: Так говорить2

Господь, Бог Iзраїлiв, про тебе, Баруху: Ти сказав був: Ой горе менi, бо додав Господь смутку до3

болю мого! Я змучивсь зiдханням своїм, i не знайшов вiдпочинку! Так скажеш йому: Так говорить4

Господь: Ось Я поруйную, що Я збудував, а що Я насадив, те Я вирву, також усю землю Свою. А5

ти ось шукаєш для себе великого. Не шукай, бо ось Я наведу зло на кожне тiло, говорить Господь,
а тобi дам душу твою за здобич на всiх тих мiсцях, де ти будеш ходити!

Слово Господнє, що було пророковi Єремiї про народи. На Єгипет. На вiйсько фараона Нехо,46, 2

єгипетського царя, що був над рiчкою Ефратом у Каркемiшi, якого побив Навуходоносор, вави-
лонський цар, за четвертого року Єгоякима, сина Йосiїного, царя Юдиного: Приготуйте щитка та3

щита, i приступiть до вiйни! Запрягайте но конi й сiдайте, верхiвцi, i поставайте в шоломах! Ви-4

чистiть ратища та зодягнiться в кольчуги! Що то бачу: вони полякались й назад вiдступають? А5

лицарi їхнi подоланi та втiкають i не оглядаються... Страхiття навколо, говорить Господь! Швид-6

кий не втече, i не врятується лицар, на пiвночi, при рiчцi Ефратi спiткнуться вони та й попадають!
Хто то такий пiдiймається, мов та Рiка, як рiчки, його води хвилюються? Єгипет, немов та Рiка,7, 8

пiдiймається вiн, мов рiчки, його води хвилюються, i каже: Пiдiймуся, покрию я землю, i вигублю
мiсто й мешканцiв його! Сiдайте на конi й шалiйте, колесницi! I хай лицарi вийдуть, Куш та Пут,9

що хапають щита, та людiйцi, що хапають, натягують лука! А день цей Господа, Бога Саваота,10

день помсти, щоб помститися над ворогами Своїми, i меч буде жерти й насититься, i досить нап’є-
ться їхньої крови, бо це буде жертва для Господа, Бога Саваота, в пiвнiчному краї при рiчцi Ефратi!
Пiди до Гiлеаду, й бальзаму вiзьми, дiвчино, дочко Єгипту! Надармо вживаєш ти лiкiв багато, своїх11

ран не загоїш! Почули народи про ганьбу твою, а крику твого стала повна земля, бо спiткнули-12

ся лицар об лицаря, разом упали обоє вони! Слово, що говорив Господь пророковi Єремiї про13

прихiд Навуходоносора, царя вавилонського, щоб побити єгипетську землю: Розкажiте в Єгиптi,14

i розголосiте в Мiгдолi, i розголосiте в Нофi й Тахпанхесi! Скажiть: стань, i собi приготуйся, бо
меч пожирає круг тебе! Чому твої лицарi впали? Не втрималися, бо пхнув їх Господь!... Стало15, 16

багато таких, що спiткнулися, навiть падають один на одного й говорять: Уставай, i до свого на-
роду вернiмось, i до краю народження нашого, перед згубним мечем! Назвiте iм’я фараону, царевi17

єгипетському: Загибiль, пропустив вiн усталений час! Як живий Я, каже Цар, що Господь Саваот18

Йому Ймення, вiн прийде, немов би Фавор у горах, й як при морi Кармел! Приготуй необхiдне собi19

на мандрiвки, мешканко, о дочко Єгипту, бо стане спустошенням Ноф, i вiн спалений буде, i в ньо-
му не буде мешканця! Єгипет теля гарноусте, та летить он iз пiвночi гедзь!... Серед нього й його20, 21

наймити, мов телята вгодованi, та й вони повернулись назад, повтiкали разом, не спинились, бо
день їхнього нещастя прийшов ось на них, час навiщення їх... Розлягається голос його, як гадюче22

сичання, бо йдуть вони з вiйськом, i прийдуть до нього з сокирами, мов дроворуби... Вони лiс його23

витнуть, говорить Господь, хоч вiн непрохiдний, бо стануть вони бiльш численнi, як та сарана, i не
буде числа їм. Засоромлена буде єгипетська донька, буде видана в руку народу пiвнiчного... Го-24, 25

ворить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Ось Я покараю Амона iз Но, i фараона, i Єгипет, i богiв його,
i царiв його, i фараона, i тих, що на нього надiються. I дам їх у руку всiх тих, хто шукає їхню душу, i26

в руку Навуходоносора, царя вавилонського, i в руку рабiв його, а потому вiн буде заселений, як за
днiв давнiх, говорить Господь! А ти не лякайся, рабе Мiй Якове, i не страшися, Iзраїлю, бо Я ось27

врятую тебе здалека, i насiння твоє з краю їхнього полону! I вернеться Якiв, i буде спокiйний, i буде
безпечний, i не буде того, хто б його настрашив! А ти не лякайся, рабе Мiй Якове, каже Господь,28

бо Я з тобою, бо зроблю Я кiнець всiм народам, куди тебе вигнав, та з тобою кiнця не зроблю, i тебе
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покараю за правом, i тебе непокараним не полишу!
Слово Господнє, що було пророковi Єремiї на филистимлян, перше як фараон побив Аззу. Так 47, 2

говорить Господь: Ось пiдiймаються води iз пiвночi, i стануть вони за потiк заливний, i заллють вони
землю та все, що на нiй, мiсто й замешкалих в ньому, i буде кричати людина, i кожен мешканець
землi заголосить... Через гук тупотiння копит баских коней його, через гуркiт його колесниць, 3

через скрип його кiл не звернулись батьки до синiв, бо зомлiли їм руки, бо настав це той день, щоб 4

понищити всiх филистимлян, щоб Тиру й Сидоновi вигубити помiчну всяку рештку... Бо понищить
Господь филистимлян, рештку острова Кафтора, шолудивою стане Азза, згине Ашкелон, решта 5

долини їхньої... Як довго ти будеш нарiзи робити собi у жалобi? О мечу Господнiй, аж доки ти 6

не заспокоїшся? Вернися до пiхви своєї, заспокойся й замовкни! Але як заспокоїться вiн, коли 7

наказав йому це Сам Господь? До Ашкелону й до берегу моря, туди Вiн призначив його!...
На Моава. Так каже Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Горе мiсту Нево, бо воно поруйноване; Кiр’- 48

ятаїм посоромлений, здобутий; посоромлений Замок високий, заляканий... Нема бiльше слави 2

Моаву! У Хешбонi лихе вимишляють на нього: Ходiмо, i витнiм його iз народу! Теж, Мадмене,
замовкнеш i ти: за тобою йде меч! Чути крик iз Горонаїму: Руїна й нещастя велике! Моав по- 3, 4

руйнований, крик пiдняли аж до Цоару, бо ходом в Лухiт пiдуть догори з великим плачем, бо на 5

збiччi Горонаїму чути крик боязкий про руїну... Утiкайте, рятуйте хоч душу свою, i станете, мов 6

отой верес в пустинi! Бо за те, що надiявся ти на вчинки свої та на скарби свої, ти також будеш 7

узятий, i пiде Кемош до полону, а разом iз ним його священики та його зверхники... I прийде руїна 8

до кожного мiста, i не буде врятоване жодне iз них, i загине долина, й погублена буде рiвнина, бо
так говорив був Господь!... Дайте крила Моаву, i вiн вiдлетить, i мiста його стануть спустошенням, 9

так що не буде мешканця у них... Проклятий, хто робить роботу Господню недбало, i проклятий, 10

хто вiд крови на меча свого стримує! Спокiйний Моав вiд юнацтва свого, i мирний на дрiжджах 11

своїх, i не лито iз посуду в посуд його, i вiн на вигнання не йшов, тому в нiм його смак позостався, а
запах його не змiнився. Тому то ось днi настають, говорить Господь, i пошлю Я на нього розлива- 12

чiв, i його розiллють, i посуд його опорожнять, i дзбанки його порозбивають!... I за Кемоша Моав 13

посоромлений буде, як Iзраїлiв дiм посоромлений був за Бет-Ел, за мiсце надiї своєї. Як говорите 14

ви: Ми хоробрi та сильнi до бою? Попустошений буде Моав, i до мiст його ворог пiдiйметься, i 15

пiдуть добiрнi його юнаки на зарiз, каже Цар, що Господь Саваот Йому Ймення... Близький похiд 16

нещастя Моава, а лихо його дуже квапиться... Спiвчувайте йому, всi довкiлля його, i всi, хто iм’я 17

його знає, скажiть: Як зламалося сильне це берло, ця палиця пишна! Спустися зо слави своєї, i 18

всядься в пустинi, о мешканко, дочко Дiвону, бо спустошник Моава до тебе прийшов, i понищив
твердинi твої! Стань на дорозi й чекай, мешканко Ароеру, питай втiкача та врятовану, кажи: Що 19

це сталося? Моав посоромлений, бо розтрощений вiн, ридайте та плачте, i звiстiте в Арнонi, що 20

Моав попустошений! I суд ось прийшов на рiвнинний цей край, на Холон й на Ягцу, i на Мефа- 21

ат, i на Дiвон, i на Нево, i на Бет-Дiвдатаїм, i на Кiр’ятаїм, i на Бет-Гамул, i на Бет-Меон, i на 22, 23, 24

Керiййот, i на Боцру, i на всi мiста моавського краю, далекi й близькi... I вiдтятий Моавовi рiг, 25

i рамено його розтрощене, говорить Господь. Упiйте його, бо пишавсь проти Господа вiн, i вiн з 26

плюскотом упаде до блювоти своєї, i станеться й вiн посмiховиськом!... I чи ж для тебе Iзраїль не 27

був посмiховиськом цим? Хiба серед злодiїв був знайдений вiн, що ти скiльки говориш про нього,
то все головою хитаєш? Покиньте мiста, й пробувайте на скелi, мешканцi Моава, i будьте, немов 28

та голубка, що над краєм безоднi гнiздиться! Ми чули про гордiсть Моава, що чванливий вiн дуже, 29

про надутiсть його i його гордування, про бундючнiсть його та пиху його серця. Я знаю, говорить 30

Господь, про зухвальство його, i про його балачки безпiдставнi, робили вони неслухняне! Ридаю 31

тому над Моавом, i кричу за Моавом усiм, зiдхаю над людьми Кiр-Хересу... Бiльш як за Язером Я 32

плакав, Я плакатиму за тобою, винограднику Сiвми! Галузки твої перейшли аж за море, досягли аж
до моря Язера. Спустошник напав на осiннiй твiй плiд, i на винобрання твоє, i забрана буде потiха 33

твоя та радiсть твоя з виноградника й з краю Моава, i вино iз чавила спиню! Не буде топтати то-
птач, радiсний крик при збираннi не буде вже радiсним криком збирання... Вiд крику Хешбону аж 34

до Ел’але, аж до Ягацу нестися буде їхнiй голос, вiд Цоару аж до Горонаїму, до Еглат-Шелiшiйї, бо
й вода iз Нiмрiму пустинею стане... I вигублю Я iз Моава, говорить Господь, того, хто для жертов 35

виходить на пагiрок, i боговi кадить своєму. Тому стогне серце Моє за Моавом, немов та сопiлка, i 36

стогне серце Моє, як сопiлка, за людьми Кiр-Хересу, бо погинули тi, хто багатство набув!... Тому 37
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кожна голова облисiла, i кожна борода обстрижена, на руках у всiх порiзи жалоби, i на стегнах
верета... На всiх дахах Моава й на площах його самий лемент, бо розбив Я Моава, мов посуд,38

якого не люблять, говорить Господь... Як вiн розтощений плачуть, як ганебно Моав утiкав, i як39

вiн посоромлений! I Моав став за посмiх та пострах для всього довкiлля його! Бо так промов-40

ляє Господь: Ось вiн, як орел, прилетить, i крила свої над Моавом розгорне, мiста будуть взятi, й41

твердинi захопленi... I того дня стане серце лицарства Моава, як серце жони-породiллi! I з наро-42

дiв Моав буде вигублений, бо пишавсь проти Господа вiн... Страх, та безодня, та пастка на тебе,43

мешканче Моава! говорить Господь. Хто вiд страху втече, той в безодню впаде, хто ж з безоднi44

пiдiйметься, той буде схоплений в пастку... Бо спроваджу на нього, на того Моава, рiк їхньої кари,
говорить Господь. Втiкачi знесиленi будуть ставати у тiнi Хешбону, бо вийде огонь iз Хешбону, а45

полум’я з-помiж Сигону, i поїсть край волосся на скронi Моаву та череп синiв галасливих... Горе,46

Моаве, тобi! Загинув Кемошiв народ, бо сини твої взятi в полон, твої ж дочки в неволю!... I верну47

Я Моавовi долю наприкiнцi днiв, говорить Господь. Аж досi суд на Моава.
На Аммонових синiв. Так говорить Господь: Чи немає синiв у Iзраїля? Чи немає спадкоємця в49

нього? Чому Гада Мiлком одiдичив й осiвся народ його по мiстах його? Тому настають ось днi,2

говорить Господь, i Я розголошу крик вiйськовий на Раббу Аммонових синiв, i вона стане за купу
руїн, а пiдлеглi мiста її спаленi будуть огнем, i знов одiдичить Iзраїль спадок свiй, говорить Господь.
Ридай, о Хешбоне, бо мiсто зруйноване! Кричiть, дочки Рабби, опережiться веретою, лементуйте3

й блукайте по обiйстях, бо Мiлком до полону iде, його священики й його зверхники разом! Чого4

ти долинами хвалишся? Долина твоя розпливається кров’ю, о дочко невiрна, що на скарби свої
покладаєш надiю та кажеш: Хто прийде до мене? Ось Я страх припроваджу на тебе, говорить5

Господь, Бог Саваот, iз усього довкiлля твого, i ви повтiкаєте кожен наперед себе, i не буде кому
втiкачiв позбирати!... А потiм верну Я долю Аммонових синiв, говорить Господь. На Едома. Так6, 7

говорить Господь Саваот: Чи в Теманi немає вже мудрости? Чи згинула рада розумних? Хiба зiпсу-
валась їхня мудрiсть? Утiкайте, обернiться плечима, сядьте глибше, мешканцi Дедану, бо привiв8

Я нещастя Iсава на нього, той час, коли покараю його! Якщо прийдуть до тебе збирачi винограду,9

вони не полишать останкiв, якщо ж прийдуть злодiї вночi, напсують, скiльки схочуть. Бо обнажив10

Я Iсава, повiдкривав усi криївки його, i вiн сховатись не зможе, спустошене буде насiння його, й
його браття, i сусiди його, i не буде його! Залиши свої сироти, Я утримаю їх при життi, а вдови11

твої хай надiю на Мене кладуть! Бо так промовляє Господь: Ось i тi, що не мали б пити чашi цiєї,12

пити будуть напевне, а ти непокараним будеш? Не будеш без кари, бо справдi ти питимеш чашу!
Бо Собою присяг Я, говорить Господь, що Боцра за спустошення стане, за ганьбу, пустиню й про-13

кляття, i руїнами вiчними стануть мiста її всi! Я звiстку вiд Господа чув, i вiдправлений вiсник мiж14

люди: Зберiться й прийдiть проти неї, i встаньте на бiй, бо тебе Я зробив ось малим мiж народа-15

ми, погордженим серед людей! Страхiття твоє обманило тебе й гордiсть серця твого, тебе, що в16

розщiлинах скелi живеш, що високих пiдгiркiв тримаєшся. Та коли б ти кубло своє й високо звив,
мов орел, то й iзвiдти Я скину тебе, промовляє Господь. I стане Едом за страхiття, кожен, хто буде17

проходити ним, остовпiє й засвище, як порази його всi побачить... Як Содом та Гоморру й сусi-18

дiв її поруйновано, каже Господь, так нiхто там не буде сидiти, i не буде в нiм мешкати чужинцем
син людський. Ось пiдiйметься вiн, немов лев, iз темного лiсу Йордану на водянi луки, i Я вмент19

зроблю, що вiн побiжить геть вiд них, а хто вибраний буде, того Я поставлю над ними. Бо хто є
подiбний Менi, i хто покличе Мене перед суд, i хто пастир такий, що перед обличчям Моїм усто-
їть? Тому то послухайте задум Господнiй, що Вiн на Едома задумав, i думки Його тi, якi Вiн на20

мешканцiв Теману замислив: Направду, найменших з отари потягнуть, i попустошать пасовисько
їхнє при них! Вiд гуку упадку їхнього буде тремтiти земля, буде зойк, аж на морi Червоному чути21

їхнiй голос. Ось пiдiйметься вiн, як орел, i лiтатиме, й крила свої над Боцрою розгорне: i стане сер-22

це хоробрих едомлян в той день, немов серце жони-породiллi... На Дамаск. Засоромивсь Хамаш23

та Арпад, бо злу звiстку почули; в неспокої тривожнiм вони, як те море, що не може вспокоїтись.
Дамаск сторопiв, обернувся втiкати, i страх його мiцно охопив, бiль та муки його обгорнули, немов24

породiллю... Як спорожнiло славне це мiсто, мiсто втiхи Моєї! Тому юнаки його падати будуть25, 26

на площах його, i всi вiйськовi погинуть того дня, говорить Господь Саваот. I пiд муром Дамаску27

огонь запалю, i вiн пожере Бен-Гададськi палаци!... На Кедар та на царства Хацору, що їх побив28

Навуходоносор, цар вавилонський. Так говорить Господь: Уставайте, iдiть на Кедар, i нехай попу-
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стошать вiйська синiв сходу! Заберуть їхнi намети та їхню отару, їхнi покрови та всi їхнi речi, та 29

їхнiх верблюдiв собi заберуть, i над ними кричатимуть: Жах звiдусiль! Утiкайте, мандруйте скорiш, 30

сховайтесь в глибоке, мешканцi Хацору, говорить Господь, бо раду нарадив на вас Навуходоносор,
цар вавилонський, i задум задумав на вас! Уставайте, iдiть на народ, що спокiйно, безпечно живе, 31

промовляє Господь, немає ворiт, i нема в нього засувiв, самiтно живуть. I стануть верблюди їхнi 32

здобиччю, а їхнi череда грабежем, i на всi вiтри розвiю Я їх, хто волосся довкола стриже, i зо всiх
їхнiх сторiн припроваджу на них їхню погибiль, говорить Господь... I стане Хацор за мешкання 33

шакалiв, за вiчне спустошення, не замешкає там людина, i син людський не спиниться в ньому!...
Слово Господнє, що було пророковi Єремiї на Елам на початку царювання Седекiї, Юдиного царя, 34

таке: Так говорить Господь Саваот: Ось Я зламаю еламського лука, головну їхню силу! I з чоти- 35, 36

рьох кiнцiв неба спроваджу чотири вiтри до Еламу, i їх розпорошу на всi цi вiтри, i не буде такого
народу, куди б не прийшли цi вигнанцi з Еламу... I настрашу Елам перед їхнiми ворогами та перед 37

всiма, хто їхню душу шукає, i лихо на них наведу, лютiсть гнiву Мого, говорить Господь, i пошлю Я
за ними меча, аж поки не вигублю їх! I поставлю Престола Свого в Еламi, i вигублю звiдти царя 38

й його зверхникiв, каже Господь... Але буде наприкiнцi днiв, поверну Я Еламовi долю, говорить 39

Господь.
Слово, що Господь говорив на Вавилон, на землю халдеїв через пророка Єремiю: Звiстiть мiж 50, 2

народами й розголосiть, пiдiймiте прапора та розголосiть, не затайте, скажiть: Здобутий уже Вави-
лон, засоромлений Бел, зламаний Меродах, боввани його посоромленi, порозбиванi всi його божи-
ща! Бо на нього iз пiвночi вийшов народ, що оберне в спустошення землю його, i не буде мешканця 3

у нiм: вiд людини та аж до скотини, усi помандрують та пiдуть!... За тих днiв i того часу, говорить 4

Господь, поприходять сини Iзраїлевi, разом вони й сини Юди, усе плачучи, будуть ходити та Госпо-
да, Бога свого шукати... Вони будуть питати про Сiона, куди їхнi обличчя поверненi, щоб прийти й 5

прилучитись до Господа вiчним заповiтом, який не забудеться! Мiй народ це отара загинула: па- 6

стирi їхнi вчинили блудячими їх, їх загнали на гори, й ходили вони вiд гори до пiдгiр’я, забули про
ложе своє... Усi, що знаходили їх, жерли їх, i противники їхнi говорили: Не завинимо за те, бо вони 7

прогрiшилися Господу, Пасовиську правди й надiї батькiв їхнiх, Господевi. Бiжiть з Вавилону, i 8

виходьте iз краю халдеїв, i будьте, як козлята тi перед отарою! Бо ось Я позбуджую, i на Вавилон 9

наведу збiр великих народiв з пiвнiчного краю, i вони проти нього шикуються, звiдти здобутий вiн
буде! Його стрiли, мов лицар, якому щастить, не вертаються дармо, i здобиччю стане Халдея, на- 10

ситяться всi, хто пустошить її, промовляє Господь... Бо радiєте ви, бо втiшаєтесь ви, що спадщину 11

Мою розграбовуєте, бо ви скачете, мов те теля по травi, та iржете, немов румаки... Збентежилася 12

ваша мати занадто, застидалась родителька ваша... Оце для народiв кiнець: пустиня, сухоземля й
степ! Вiд Господнього гнiву вона незамешкана буде та стане спустошенням уся... Кожен, хто бу- 13

де проходити повз Вавилон, остовпiє й засвище, як побачить усi цi порази його! Ушикуйтеся на 14

Вавилон навкруги, всi, хто лука натягує! Стрiляйте на нього, стрiли не шкодуйте, бо вiн Господевi
згрiшив! Здiймiть крик проти нього навколо! Вiн дав руку пiддатись, стовпи його впали, зруйнованi 15

мури його, бо це помста Господня... Помстiться над ним: як зробив вiн зробiть так йому! Повигу- 16

блюйте i сiвача з Вавилону, i того, хто хапає серпа в часi жнив! Через меч переслiдника вернуться
всi до народу свого, i кожен до краю свого втече. Iзраїль вiвця розпорошена, що леви погнали її: 17

перший жер його цар асирiйський, а останнiй цей Навуходоносор, цар вавилонський, розтрощив
йому костi... Тому так промовляє Господь Саваот, Бог Iзраїлiв: Ось Я покараю царя вавилонсько- 18

го й землю його, як Я покарав був царя асирiйського. I верну Я Iзраїля на пасовисько його, i вiн 19

пастися буде на Кармелi й Башанi, i на горi на Єфремовiй та на Гiлеадi душа його ситою буде. За 20

тих днiв й того часу говорить Господь будуть шукати провину Iзраїлеву, та не буде її, i прогрiхи Юди,
одначе не знайденi будуть вони, бо пробачу тому, кого Я позоставлю! На край Чварiв подвiйних, 21

на нього пiди й на мешканцiв Покарання! Поруйнуй i прокляттям вчини все за ними, говорить Го-
сподь, i зроби так усе, як тобi наказав! Гуркiт бою в краю та велике спустошення! Як побитий й 22, 23

поламаний молот всiєї землi! Яким жахом зробивсь Вавилон для народiв! Я пастку поставив на 24

тебе, i схоплений ти, Вавилоне, хоча ти й не знав! Ти знайдений й схоплений був, бо ставав ти на
прю проти Господа! Господь вiдчинив Своє сховище, i вийняв iзвiдти знаряддя гнiву Свого, це бо 25

зайняття для Господа, Бога Саваота в халдейському краї. Iдiть ви на нього iз краю землi, вiдчинiть 26

його клунi, порозкладайте його, як снопи, i вчинiте закляттям його, хай не буде йому позосталого!
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Його всiх волiв повбивайте, хай пiдуть вони на зарiз! Горе їм, бо настав їхнiй день, час навiщення27

їх! Голос тих, що втiкають i рятуються iз вавилонського краю, щоб звiстити на Сiонi про помсту28

Господа, нашого Бога, про помсту за храма Його. Скличте на Вавилона стрiльцiв, усiх, хто лука29

натягує, табором станьте при ньому навколо, нехай йому втечi не буде! Вiдплатiте йому згiдно з
чином його, як зробив вiн зробiть так йому, бо гордим вiн став проти Господа, проти Святого Iзра-
їлевого! Тому то його юнаки всi поляжуть на площах його, а вiйськовi його того дня всi погинуть,30

говорить Господь. Ось Я проти тебе, о пихо, говорить Господь, Бог Саваот, бо день твiй прийшов,31

час тебе покарати! I спiткнеться пиха й упаде, i не буде того, хто б пiднiс її. I огонь по мiстах його32

Я запалю, i вiн пожере всi довкiлля його... Так говорить Господь Саваот: Сини Iзраїлевi й сини33

Юдинi разом утискуванi, i всi, що в полон їх забрали, тримають їх мiцно, не хочуть їх випустити.
Але Викупитель їх сильний, Господь Саваот Йому Ймення! Вiн конче розсудить їхню справу, щоб34

землю вспокоїти, а вавилонських мешканцiв стривожити. Меч на халдеїв, говорить Господь, i на35

мешканцiв Вавилону, i на князiв його, i на його мудрецiв! Меч на ворожбитiв i безглуздими ста-36

нуть, меч на лицарство його i вони полякаються! Меч на конi його й на його колесницi, та на всю37

мiшанину народiв, яка серед нього, i стануть вони як жiнки! Меч на скарби його й пограбованi бу-
дуть! Посуха на води його, й вони повисихають, бо це край божкiв, i шалiють вони вiд бовванiв...38

Тому звiрi пустиннi там будуть сидiти з шакалами, i струсi будуть у ньому сидiти, i не буде заселе-39

ний вiн вже навiки, i не буде замешканий вiн з роду в рiд... Як Содом та Гоморру й сусiдiв її Бог40

був поруйнував, говорить Господь, так нiхто там не буде сидiти, i не буде в нiм мешкати чужинцем
син людський! Ось iз пiвночi прийде народ, i люд великий, i численнi царi, вони збудженi будуть41

iз кiнцiв землi: Лук та ратище мiцно тримають, жорстокi вони й милосердя не мають, їхнiй голос,42

як море реве, вони їдуть на конях, на тебе вони вшикувались, як муж на вiйну, вавилонськая дочко!
Почув цар вавилонський вiдомiсть про них, й опустилися руки йому, обхопив його страх i тремтiн-43

ня, немов породiллю!... Ось пiдiймається вiн, немов лев, iз темного лiсу Йордану на водянi луки, i44

Я вмент зроблю, що вiн побiжить геть вiд них, а хто вибраний буде, того Я поставлю над ними! Бо
хто є подiбний Менi, i хто покличе Мене перед суд, i хто пастир такий, що перед обличчям Моїм
вiн устоїть? Тому то послухайте задум Господнiй, що на Вавилон Вiн задумав, i думки Його тi, що45

на землю халдейську замислив: Поправдi кажу вам, найменших з отари потягнуть, i попустошать
пасовисько їхнє при них! Вiд розголосу про взяття Вавилону земля задрижить, i почується крик46

мiж народами!...
Так говорить Господь: Ось Я бурю збуджу на отой Вавилон та на мешканцiв серця повстанцiв51

на Мене. I на Вавилон Я пошлю вiяча, i розвiють його, i випорожнять його край, бо оточать його у2

день зла. Нехай лука свого напинає стрiлець проти того, хто й собi напинає, проти того, хто своїм3

панцерем чваниться! I не змилуйтеся над його юнаками, закляттям учинiть усе вiйсько його! I по-4

падають вбитi в халдейському краї, i попробиванi на його вулицях... Бо Iзраїль та Юда не вдiвець5

вiн по Бозi своєму, по Господу Саваоту, та наповнився край їхнiй грiхом проти Святого Iзраїлевого.
Утiкайте з-серед Вавилону, i кожен урятовуйте душу свою! За провину його не погиньте, бо це Го-6

сподевi час помсти, Вiн дасть вiдповiдну заплату йому! Вавилон у Господнiй руцi золотая це чаша,7

що всю землю напоювала: народи впивались вином тим його, тому пошалiли народи! Несподi-8

вано впав Вавилон i зруйнований вiн! Вiзьмiте бальзаму для болю його, може буде загоєний вiн!
Вавилон лiкували, та вiн не був вилiкуваний, покиньте його, i пiдемо кожен до краю свого, бо при-9

суд його досягнув до небес, i дiйшов аж до хмар!... Вивiв Господь справедливостi нашi, прийдiть, i10

розповiмо на Сiонi про чин оцей Господа, нашого Бога! Вигострiть стрiли, вiзьмiте щити! Збудив11

Господь духа мiдiйських царiв, бо на Вавилон Його задум, понищити його, бо це помста Господня,
помста за храма Його! Проти мурiв Вавилону пiдiймiте прапора, сторожу змiцнiть, сторожiв по-12

розставляйте, i чати поставте, бо Господь i задумав, i зробив, що Вiн говорив був на мешканцiв
Вавилону. О ти, що живеш над великими водами, що маєш скарбiв багатенно, кiнець твiй при-13

йшов, мiра твоєї захланности! Господь Саваот присягав був душею Своєю: наповню людьми тебе,14

мов сараною, i на тебе вони крик вiйськовий пiдiймуть! Своєю Вiн силою землю вчинив, Своєю15

премудрiстю мiцно поставив вселенну, i небо розтяг Своїм розумом. Як голос Його забринить, у16

небесах шумлять води, а коли пiдiймає Вiн хмари iз краю землi, коли iз дощем чинить блискавки та
випроваджує вiтер зо сховищ Своїх, тодi кожна людина в знаннi туманiє, усяк золотар посором-17
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лений через боввана, бо вiдлив його це неправда, i немає в них духа! Марнота вони, вони праця 18

на смiх, в час навiщення їх вони згинуть! Не така, як оцi, частка Яковова, бо все це Вiн створив, i 19

Iзраїль племено спадщини Його, Господь Саваот Йому Ймення! Ти Мiй молот, знаряддя вiйсько- 20

ве, тобою поб’ю Я народи, i тобою Я вигублю царства! I тобою поб’ю Я коня й верхiвця, i тобою 21

поб’ю колесницю й її вiзника! I тобою поб’ю чоловiка та жiнку, старого та хлопця тобою поб’ю, 22

i тобою поб’ю юнака та дiвчину! I тобою поб’ю пастуха й його стадо, i тобою поб’ю селянина та 23

запряг його, i тобою поб’ю Я намiсникiв та їхнiх заступникiв! I Я вiдплачу Вавилоновi i всiм ме- 24

шканцям халдеїв усе їхнє зло, що зробили в Сiонi на ваших очах, промовляє Господь! Оце Я на 25

тебе, о горо ти згубна, говорить Господь, що всю землю ти губиш! I руку Свою простягну над тобою,
i зо скель тебе скину, i зроблю горою горючою! I не братимуть з тебе нарiжного каменя, анi каменя 26

на пiдвалини, бо спустошенням вiчним ти станеш, говорить Господь... Пiдiймiте прапор на землi, 27

засурмiть у сурму мiж народами, приготуйте народи на бiй проти нього, покличте на нього царства
Арарату, Мiннi та Ашкеназу, призначте гетьмана над ними, коней спровадьте, немов ту шорстку
сарану! Приготуйте на бiй проти нього народи, царiв Мiдiї, намiсникiв її та всiх її заступникiв, та 28

ввесь край панування її! I затряслася земля, i корчитись стала вiд болю, бо здiйснилися задуми 29

Господа на Вавилон, щоб край вавилонський вчинити жахливим спустошенням та без мешканця...
Силачi вавилонськi воювати перестали, у твердинях осiлись, загинула вся їхня сила, зробились, 30

неначе жiнки, оселi його попiдпалюванi, його засуви зламанi... Бiгун бiгуновi назустрiч бiжить, а 31

посол назустрiч пословi, щоб звiстити царю вавилонському, що з кiнця до кiнця взяте мiсто його, i 32

броди захопленi, i фортецi огнем попалили, вояки перестрашенi... Бо так промовляє Господь Са- 33

ваот, Бог Iзраїлiв: Дочка вавилонська мов тiк в час топтання його: iще трохи й настане для неї час
жнив! Пожер мене й стер мене Навуходоносор, цар вавилонський, поставив мене, як той посуд 34

порожнiй, ковтнув вiн мене, немов змiй, моїми розкошами сповнив свого живота, випхнув мене...
Насилля моє й моє тiло на Вавилон, говорить мешканка Сiону, кров же моя на мешканцiв халдеїв, 35

говорить Єрусалим! Тому так промовляє Господь: Оце Я змагаюсь за справу твою, i помщу твою 36

помсту, i висушу море його, i джерело його висушу. I стане руїною цей Вавилон, мешканням ша- 37

калiв, страхiттям та посмiхом, i в ньому мешканця не буде!... Заревуть вони разом, немов левчуки, 38

загарчать, немов тi левенята... Як вони порозпалюються, то зроблю їм бенкета та їх упою, щоб 39

радiли й заснули сном вiчним, i вже не пробудяться, каже Господь! Поспускаю Я їх, мов овець до 40

зарiзу, немов баранiв iз козлами. Як здобутий Шешах, i як схоплена слава всiєї землi! Яким ось 41

зробивсь Вавилон посеред народiв! На Вавилон вийшло море, i вкрився вiн безлiччю хвиль тих 42

його. Мiста його стануть спустошенням, краєм пустинi та степу, тим краєм, що в ньому сидiти не 43

буде нiяка людина, i не буде ходити по ньому син людський! I Я навiщу Бела в Вавилонi, i ви- 44

тягну з уст його те, що вiн був ковтнув, i вже народи до нього не будуть плисти, немов рiки, i мур
вавилонський впаде! Мiй народе, виходьте iз нього й рятуйте вiд лютости гнiву Господнього душу 45

свою! I щоб серце ваше не слабло, а ви не злякалися вiстки, почутої в краї, бо прийде цього року 46

ця звiстка, а потiм того року та звiстка, i буде насилля в краю, i повстане пануючий проти пануючо-
го... Тому то ось днi настають, i навiщу Я божкiв Вавилону, i ввесь його край посоромлений буде, 47

i всi його вбитi попадають в ньому! I над Вавилоном спiватимуть небо й земля, i все, що є в них, 48

бо на нього приходять спустошники з пiвночi, каже Господь. Вавилон мусить упасти за вбитих 49

Iзраїлевих, як за Вавилон впали вбитi всiєї землi... Хто втiк вiд меча, iдiть, не ставайте! Пам’я- 50

тайте й здалека про Господа, а Єрусалим нехай буде на вашому серцi! Застидалися ми, як почули 51

цю ганьбу, сором покрив нам обличчя, бо чужинцi прийшли у святиню Господнього дому... Тому 52

то ось днi настають, говорить Господь, i бовванiв його навiщу, i буде стогнати поранений по всiм
краї його! Коли б Вавилон аж до неба пiднiсся, i коли б умiцнив свою силу вiн на височинi, то все 53

таки прийдуть вiд Мене до нього спустошники, каже Господь! Чується крик з Вавилону, i велике 54

понищення з краю халдеїв, бо пустошить Господь Вавилона i галас великий приглушує в ньому, i 55

шумлять їхнi хвилi, як води великi, i розлягається гуркiт їхнього голосу... Бо прийде спустошник 56

на нього, на Вавилон, i схоплене буде лицарство його, їхнiй лук поламається, бож Бог вiдплати
Господь, Вiн напевно заплатить! I впою його зверхникiв та мудрецiв його, намiсникiв його та за- 57

ступникiв його, i його лицарiв, i сном вiчним заснуть, i не збудяться, каже Цар, Господь Саваот
Йому Ймення... Так говорить Господь Саваот: Товстий мур вавилонський аж до основ буде зни- 58

щений, i брами високi його огнем будуть спаленi, i мучились дармо народи, i для огню мордувались
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племена!... Слово, яке пророк Єремiя наказав був Сераї, сину Нерiйї, сина Махсеїного, коли вiн59

iшов з Седекiєю, Юдиним царем, до Вавилону, за четвертого року царювання його. А Серая був
головним царським постельником. I написав Єремiя все те лихо, що прийде на Вавилон, до однiєї60

книги, усi тi слова, що написанi на Вавилон. Я сказав Єремiя до Сераї: Як прийдеш ти до Вави-61

лону, то гляди, прочитай усi цi слова. I скажи: Господи, Ти провiщав на це мiсце, щоб вигубити62

його так, що не буде в ньому мешканця вiд людини й аж до скотини, бо буде воно спустошенням вi-
чним. I станеться, як ти скiнчиш читати цю книгу, прив’яжеш до неї каменя, i кинеш її до середини63

Ефрату, та й скажеш: Так потоне Вавилон, i не встане через те лихо, що Я на нього наведу, i вони64

попомучаться!... Аж досi слова Єремiєнi.
Седекiя був вiку двадцяти й одного року, коли зацарював. А царював вiн в Єрусалимi одинад-52

цять рокiв; iм’я ж його матерi Хамутал, дочка Єремiї з Лiвни. I робив вiн зло в Господнiх очах,2

усе так, як робив був Єгояким. Бо через Господнiй гнiв сталося це на Єрусалим та на Юду, аж3

поки Вiн не вiдкинув їх вiд Свого обличчя. А Седекiя вiдпав вiд вавилонського царя. I сталося4

за дев’ятого року його царювання, десятого мiсяця, десятого дня мiсяця прийшов Навуходоносор,
цар вавилонський, вiн та все вiйсько його, на Єрусалим, i розтаборилися проти нього, i побуду-
вали проти нього вала навколо. I ввiйшло мiсто в облогу аж до одинадцятого року царя Седекiї.5

Четвертого мiсяця, дев’ятого дня мiсяця настав великий голод у мiстi, i не було хлiба для народу6

краю. I пробитий був пролiм у стiнi мiста, i всi вояки повтiкали, i повиходили з мiста вночi дорогою7

брами мiж двома мурами, що при царському садку, бо халдеї були при мiстi навколо. I пiшли вони
дорогою в степ. А халдейське вiйсько погналося за царем, та й догнали Седекiю в єрихонських8

степах, а все його вiйсько розпорошилося вiд нього... I схопили царя, i вiдвели його до царя вави-9

лонського до Рiвли в краю Хамата, i там його той засудив. I цар вавилонський порiзав Седекiїних10

синiв на очах його, а також Юдиних зверхникiв вiн порiзав у Рiвлi... А очi Седекiї вiн вибрав, i11

зв’язав його ланцюгами. I вiдвiв його вавилонський цар до Вавилону, i посадив його до в’язницi аж
до дня його смерти... А п’ятого мiсяця, десятого дня мiсяця, це дев’ятнадцятий рiк царя Навухо-12

доносора, вавилонського царя, прийшов до Єрусалиму Невузар’адан, начальник царської сторожi,
що ставав перед обличчям вавилонського царя. I вiн спалив Господнього дома та дома царевого,13

i всi доми в Єрусалимi, i спалив кожного великого дома огнем. I мури навколо Єрусалиму поро-14

збивало все халдейське вiйсько, що було з начальником царської сторожi. А з бiдноти народу та15

решту народу, що позостався в мiстi, i перебiжникiв, що перебiгли до вавилонського царя, i решту
простого люду повиганяв Невузар’адан, начальник царської сторожi. А з бiдноти краю начальник16

царської сторожi позоставив декого за винарiв та за рiльникiв. А мiдянi стовпи, що в Господньому17

домi, i пiдстави, i мiдяне море, що в Господньому домi, халдеї поламали, i понесли всю їхню мiдь
до Вавилону. I горнята, i лопатки, i ножицi, i кропильницi, i ложки, i ввесь мiдяний посуд, що ним18

служать, позабирали. I миски, i кадильницi, i кропильницi, i горнята, i свiчники, i ложки, i жертовнi19

миски, i що було золоте забрав золото, а що срiбне срiбло взяв начальник царської сторожi. Два20

стовпи, одне море, дванадцять мiдяних волiв, що пiд пiдставами, що цар Соломон поробив був для
Господнього дому, не було й ваги для мiдi всiх цих речей! А стовпи вiсiмнадцять лiктiв високiсть21

одного стовпа, i шнурок на дванадцять лiктiв оточував його, а грубина його чотири пальцi, всере-
динi порожнявий. I маковиця на ньому мiдяна, а високiсть однiєї маковицi п’ять лiктiв та мережка,22

i гранатовi яблука на маковицi навколо, усе мiдь. I для другого стовпа так само, i гранатовi яблука.
I було гранатових яблук дев’ятдесят i шiсть на кожну сторону, усiх гранатових яблук на мережцi23

навколо сто. начальник царської сторожi взяв Сераю, головного священика, i Цефанiю, другого24

священика, та трьох сторожiв порога. А з мiста взяв вiн одного евнуха, що був начальником над25

вiйськовими, та семеро чоловiка з тих, що бачать цареве обличчя, що були знайденi в мiстi, i пи-
саря, зверхника вiйськового вiддiлу, що записував народ краю до вiйськового вiддiлу, i шiстдесят
чоловiка з народу краю, що знаходилися в мiстi. I позабирав їх Невузар’адан, начальник царської26

сторожi, i вiдвiв їх до вавилонського царя, до Рiвли. I вдарив їх вавилонський цар, i позабивав27

їх у Рiвлi, у хаматовому краї. I пiшов Юда на вигнання з своєї землi! Оце той народ, що вигнав28

Навуходоносор: у сьомому роцi три тисячi й двадцять i три юдеї. У вiсiмнадцятому роцi Навухо-29

доносора вигнав вiн з Єрусалиму вiсiм сотень тридцять i двi душi. У роцi двадцятому й третьому30

вигнав Невузар’адан, начальник царської сторожi, сiм сотень сорок i п’ять душ юдеїв. Усiх душ чо-
тири тисячi й шiсть сотень. I сталося за тридцятого й сьомого року вигнання Єгоякима, Юдиного31
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царя, дванадцятого мiсяця, двадцятого й п’ятого дня мiсяця, Евiл-Меродах, цар вавилонський, у
роцi свого зацарювання, змилувався над Єгоякимом, Юдиним царем, i вивiв його з дому ув’язнен-
ня. I вiн говорив з ним добре, i поставив трона його понад трона царiв, що були з ним у Вавилонi. 32

I змiнив в’язничну одежу його, i вiн завжди їв хлiб перед ним по всi днi свого життя. А їжа його, 33, 34

їжа стала, видавалася йому вiд вавилонського царя, щоденне кожного дня, аж до дня його смерти,
по всi днi його життя.



ПЛАЧ ЄРЕМIЇ

Я
к самiтно сидить колись велелюдне це мiсто, немов удова воно стало! Могутнє посеред1
народiв, княгиня посеред країн воно стало данницею!... Гiрко плаче по ночах вона, i2

сльози гарячi на щоках у неї... Нема потiшителя в неї зо всiх, що кохали її, її зрадили всi
її друзi, вони ворогами їй стали! Юдея пiшла на вигнання з бiди та з роботи тяжкої, вона3

оселилася помiж поганами, спочинку собi не знайшла! Догнали її всi її переслiдники серед тiснот...
Дороги сiонської доньки сумнi, бо немає на свято прочан! Усi брами її попустiли, зiдхає священ-4

ство її, посумнiлi дiвчата її, а вона гiрко їй! Її грабiвники взяли гору над нею, i добре ведеться її5

ворогам, бо їй завдав смутку Господь за численнiсть у неї грiхiв: Немовлята її до полону пiшли пе-
ред ворогом... I вiдiйшла вiд сiонської доньки вся величнiсть її... Її князi стали, немов оленi тi, що6

пашi собi не знаходять, i йдуть у безсиллi перед переслiдником... У днi лиха свого та страждання7

свого дочка єрусалимська спогадує всi свої скарби, що були вiд днiв давнiх, як народ її впав був у
руку ворожу, i не було, хто б їй помiч подав... Вороги споглядали на неї, i смiялись з руїни її... До-8

чка єрусалимська грiхом прогрiшилась, тому то нечистою стала, усi, що її шанували, погорджують
нею, наготу бо її вони бачили! I зiдхає вона, й вiдвертається взад... Нечистiсть її на подолках у неї.9

Вона не згадала свого кiнця, та й упала предивно, i нiкого нема, хто б потiшив її... Побач, Господи,
горе моє, бо звеличився ворог! Гнобитель простяг свою руку на всi її скарби, i бачить вона, що10

в святиню її увiходять погани, про яких наказав Ти: Не ввiйдуть вони в твої збори! Увесь народ11

її стогне, шукаючи хлiба, свої скарби коштовнi за їжу дають, аби тiльки душу свою проживити...
Зглянься, Господи, i подивися, яка стала погорджена я! Не вам кажучи, гляньте й побачте, усi, хто12

дорогою йде: чи є такий бiль, як мiй бiль, що завданий менi, що Господь засмутив ним мене у день
лютого гнiву Свого?... Iз височини Вiн послав в мої костi огонь, i над ними вiн запанував! Розтяг13

сiтку на ноги мої, повернув мене взад, учинив Вiн мене спустошiлою, увесь день болящою... Ярмо14

моїх прогрiхiв зв’язане мiцно рукою Його, плетуться вони та приходять на шию мою! Вiн зробив,
що спiткнулася сила моя, Господь передав мене в руки такого, що й звестись не можу... Усiх моїх15

сильних Господь поскидав серед мене, мов на свято зiбрання, Вiн скликав на мене, щоб моїх юнакiв
поторощити, як у чавилi, стоптав Господь дiвчину, Юдину доньку... За оцим плачу я, око моє, моє16

око слiзьми запливає! бо далеко вiд мене втiшитель, що душу мою оживив би; мої дiти понехтуванi,
бо посилився ворог! Сiонська дочка простягла свої руки, немає розрадника їй: Господь наказав17

проти Якова довкола нього його ворогам, донька єрусалимська нечистою стала мiж ними... Спра-18

ведливий Господь, а я слову Його неслухняна була... Послухайте но, всi народи, i побачте мiй бiль:
дiвчата мої та мої юнаки у неволю пiшли! Взивала до друзiв своїх, та вони обманули мене! Священ-19

ство моє й мої старшi вмирають у мiстi, шукаючи їжi собi, щоб душу свою поживити... Зглянься,20

Господи, тiсно менi! Моє нутро бентежиться, перевертається серце моє у менi, бо була зовсiм не-
слухняна... На вулицi меч осирочував, а в домi смерть... Почули, що я ось стогну, й немає менi21

потiшителя, вчули про лихо моє всi мої вороги, та й зрадiли, що Ти це зробив... Спровадив Ти день,
що його заповiв, бодай сталося їм, як менi! Бодай перед обличчя Твоє прийшло все їхнє лихо, i22

вчини їм, як Ти учинив ось менi за грiхи мої всi, бо численнi стогнання мої, моє ж серце боляще...
Як захмарив Господь в Своїм гнiвi сiонську дочку! Вiн кинув iз неба на землю пишноту Iзраїля,2

i не згадав у день гнiву Свого про пiднiжка ногам Своїм, понищив Господь, не помилував житла2

всi Якововi... Вiн позбурював у гнiвi Своїм у дочки Юди твердинi, на землю звалив, збезчестив Вiн
царство й князiв усiх його... В лютi гнiву вiдтяв увесь Iзраїлiв рiг, правицю Свою вiдвернув Вiн3

вiд ворога, та й запалав проти Якова, мов той палючий огонь, що навколо жере! Вiн нап’яв Сво-4

го лука, як ворог, противником стала правиця Його, i Вiн вибив усе, що для ока було пожадане,
у скинiї доньки сiонської вилив запеклiсть Свою, як огонь... Господь став, як той ворог, понищив5

Iзраїля Вiн, всi палати його зруйнував, твердинi його попустошив, i Юдинiй доньцi примножив зiд-
хання та стогiн! Понищив горожу Свою, немов у садка, мiсце зборiв Своїх попустошив, Господь6

учинив, що забули в Сiонi про свято й суботу, i вiдкинув царя та священика в лютостi гнiву Свого...
Покинув Господь Свого жертiвника, допустив побезчестити святиню Свою, передав в руку ворога7

мури палацiв її, вороги зашумiли в Господньому домi, немов би святкового дня! Задумав Господь8

зруйнувати мур сiонської доньки, Вiн витягнув шнура, Своєї руки не вернув, щоб не нищити, сум-
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ними вчинив передмур’я та мур, вони разом ослабли... Її брами запалися в землю, понищив Вiн та 9

поламав її засуви... Її цар i князi її серед поганiв... Немає навчання Закону, i пророки її не знахо-
дять видiння вiд Господа... Сидять на землi та мовчать старшi доньки сiонської, порох посипали 10

на свою голову, пiдперезались веретами, аж до землi свою голову єрусалимськi дiвчата схилили...
Повипливали вiд слiз мої очi, моє нутро клекоче, на землю печiнка моя виливається через занепад 11

дочки мого люду, коли немовля й сосунець умлiвають голоднi на площах мiських. Вони квилять 12

своїм матерям: Де пожива й вино? I скулюються, як ранений, на площах мiських, коли душi свої ви-
пускають на лонi своїх матерiв... Що засвiдчу тобi, що вподоблю до тебе, о єрусалимськая дочко? 13

Що вчиню тобi рiвним, щоб тебе звеселити, о дiво, о дочко сiонська? Бо велика, як море, руїна
твоя, хто тебе полiкує? Пророки твої провiщали для тебе марноту й фальшиве, i не вiдкривали 14

твого грiха, щоб долю твою вiдвернути, для тебе вбачали пророцтва марноти й вигнання... Усi, що 15

проходять дорогою, плещуть у долонi на тебе, i посвистують та головою своєю хитають над донь-
кою Єрусалиму та кажуть: Хiба це те мiсто, що про нього казали: Корона пишноти, розрада всiєї
землi? Усi вороги твої пащу на тебе роззявлюють, свищуть й зубами скрегочуть та кажуть: Ми по- 16

жерли її... Оце справдi той день, що чекали його, знайшли ми i бачимо його!... Учинив Господь те, 17

що задумав, Вiн виповнив слово Своє, що його наказав вiд днiв давнiх: усе зруйнував, i милосердя
не мав, i ворога втiшив тобою, Вiн рога пiдiйняв супротивних твоїх... Їхнє серце до Господа крик 18

пiдiймає, о муре, о дочко Сiону! Проливай, як потiк, сльози вдень та вночi, не давай вiдпочинку со-
бi, нехай не спочине зiниця твоя! Уставай, голоси уночi на початку сторожi! Виливай своє серце, 19

мов воду, навпроти обличчя Господнього! Пiдiйми ти до Нього долонi свої за душу своїх немовлят,
що вiд голоду млiють на розi всiх вулиць!... Споглянь, Господи, i подивися, кому Ти зробив отаке? 20

Чи конечним було, щоб жiнки їли плiд свiй, своїх немовлят, яких виплекали? Щоб був у святинi
Господнiй забитий священик i пророк? Лежать на землi на вулицях рядом юнак та старий... По- 21

падали дiви мої та мої парубки вiд меча, Ти побив їх в день гнiву Свого, порiзав, не мав милосердя...
Ти викликував, мов на день свята, жахоти мої iз довкiлля, i врятованого не було, i позостальця в 22

день гнiву Господнього, повигублював ворог мiй тих, кого виплекала та зростила була...
Я той муж, який бачив бiду вiд жезла Його гнiву, Вiн провадив мене й допровадив до темряви, 3, 2

а не до свiтла... Лиш на мене все знову обертає руку Свою цiлий день... Вiн виснажив тiло моє й 3, 4

мою шкiру, мої костi сторощив, обгородив Вiн мене, i мене оточив гiркотою та мукою, у темнотi 5, 6

мене посадив, мов померлих давно... Обгородив Вiн мене i не вийду, тяжкими вчинив Вiн кайдани 7

мої... I коли я кричу й голошу, затикає Вiн вуха Свої на молитву мою... Камiнням обтесаним обго- 8, 9

родив Вiн дороги мої, повикривлював стежки мої... Вiн для мене ведмедем чатуючим став, немов 10

лев той у сховищi! Поплутав дороги мої та розшарпав мене, учинив Вiн мене опустошеним! На- 11, 12

тягнув Свого лука й поставив мене, наче цiль для стрiли, пустив стрiли до нирок моїх з Свого са- 13

гайдака... Для всього народу свого я став посмiховиськом, глумливою пiснею їхньою цiлий день... 14

Наситив мене гiркотою, мене напоїв полином... I стер менi зуби жорствою, до попелу кинув мене, 15, 16

i душа моя спокiй згубила, забув я добро... I сказав я: Загублена сила моя, та моє сподiвання на 17, 18

Господа... Згадай про бiду мою й муку мою, про полин та отруту, душа моя згадує безперестанку 19, 20

про це, i гнеться в менi... Оце я нагадую серцевi своєму, тому то я маю надiю: Це милiсть Госпо- 21, 22

дня, що ми не погинули, бо не покiнчилось Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо 23

вiрнiсть Твоя! Господь це мiй удiл, говорить душа моя, тому я надiю на Нього складаю! Господь 24, 25

добрий для тих, хто надiю на Нього кладе, для душi, що шукає Його! Добре, коли людина в мов- 26

чаннi надiю кладе на спасiння Господнє. Добре для мужа, як носить ярмо в своїй молодостi, нехай 27, 28

вiн самiтно сидить i мовчить, як поклав Вiн на нього його; хай закриє вiн порохом уста свої, може 29

є ще надiя; хай щоку тому пiдставляє, хто його б’є, своєю ганьбою насичується... Бо Господь не 30, 31

навiки ж покине! Бо хоч Вiн i засмутить кого, проте змилується за Своєю великою милiстю, бо 32, 33

не мучить Вiн з серця Свого, i не засмучує людських синiв. Щоб топтати пiд своїми ногами всiх 34

в’язнiв землi, щоб перед обличчям Всевишнього право людини зiгнути, щоб гнобити людину у 35, 36

справi судовiй його, оцього не має на оцi Господь! Хто то скаже i станеться це, як Господь того не 37

наказав? Хiба не виходить усе з уст Всевишнього, зле та добре? Чого ж нарiкає людина жива? 38, 39

Нехай скаржиться кожен на грiх свiй. Пошукаймо дорiг своїх та дослiдiмо, i вернiмось до Госпо- 40

да! пiдiймiмо своє серце та руки до Бога на небi! Спроневiрились ми й неслухняними стали, тому 41, 42
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не пробачив Ти нам, закрився Ти гнiвом i гнав нас, убивав, не помилував, закрив Себе хмарою,43, 44

щоб до Тебе молитва моя не дiйшла... Смiттям та огидою нас Ти вчинив мiж народами, нашi всi45, 46

вороги пороззявляли на нас свого рота, страх та яма на нас поприходили, руїна й погибiль... Моє47, 48

око спливає потоками водними через нещастя дочки мого люду... Виливається око моє безупинно,49

нема бо перерви, аж поки не зглянеться та не побачить Господь iз небес, моє око вчиняє журбу50, 51

для моєї душi через дочок усiх мого мiста... Ловлячи, ловлять мене, немов птаха, мої вороги без-52

причинно, життя моє в яму замкнули вони, i камiннями кинули в мене... Пливуть менi води на53, 54

голову, я говорю: Вже погублений я!... Кликав я, Господи, Ймення Твоє iз найглибшої ями, Ти55, 56

чуєш мiй голос, не заховуй же вуха Свого вiд зойку мого, вiд благання мого! Ти близький того дня,57

коли кличу Тебе, Ти говориш: Не бiйся! За душу мою Ти змагався, о Господи, життя моє викупив58

Ти. Ти бачиш, о Господи, кривду мою, розсуди ж Ти мiй суд! Усю їхню помсту Ти бачиш, всi заду-59, 60

ми їхнi на мене, Ти чуєш, о Господи, їхнi наруги, всi задуми їхнi на мене, мову повстанцiв на мене61, 62

та їхнє буркотiння на мене ввесь день... Побач їхнє сидiння та їхнє вставання, як завжди глумлива63

їхня пiсня! Заплати їм, о Господи, згiдно з чином їхнiх рук! Подай їм темноту на серце, прокляття64, 65

Твоє нехай буде на них! Своїм гнiвом жени їх, i вигуби їх з-пiд Господнiх небес!66

Як потемнiло золото, як вiдмiнилося щире те золото добре, як на розi всiх вулиць камiння свя-4
те порозкидане! Коштовнi сiонськi сини, щирим золотом важенi, як тепер ось за глиняний посуд2

полiченi, за чин рук ганчарських! Навiть шакали витягують перса, годують своїх молодят, а доня3

народу мого жорстока, мов струсi в пустинi: язик сосунця до його пiднебiння вiд спраги прилип...4

Хлiба жадають собi немовлята, й немає нiкого, хто б їм вiдломив... Тi, що їли присмаки, на вули-5

цях з голоду млiють; тi, що виплеканi на пурпурi, тепер смiтники обiймають... I бiльшою стала вина6

доньки люду мого за прогрiх Содому, що був перевернений вмить, i не торкалися руки до нього...
Її можновладцi чистiшi вiд снiгу були, бiлiшi вiд молока, їхнє тiло червоне, мов перли, їхнiй вигляд7

сапфiр, а тепер їхнiй вигляд чорнiший за сажу, не розпiзнають їх на вулицях, їхня шкiра стягнулась8

на їхнiй костi, зробилась сухою, як дерево... Забитим мечем стало лiпше, нiж повбиваним голодом,9

що гинуть проколенi, за браком плодiв польових... Руки жiнок милосердних варили своїх дiточок,10

якi стали поживою їм пiд час руйнування дочки мого люду... Закiнчив Господь лютiсть Свою, ви-11

лив жар Свого гнiву, i запалив на Сiонi огонь, i пожер вiн основи його! Не вiрили земнi царi та12

всi мешканцi цiлого свiту, що ввiйде противник та ворог до брам Єрусалиму... Усе сталося це за13

провини пророкiв його, за неправду священства його, що кров праведникiв серед нього лили... По14

вулицях бродять, немов тi слiпцi, поплямованi кров’ю, так що люди не можуть дiткнутись до одягу
їхнього. Уступiться, нечистi! кричали до них, уступiться, збочуйте, не доторкуйтеся!... I повтiкали15

вони й мандрували, i казали мiж людьми: Мешкати в нас бiльш не будуть! Господнє лице розпо-16

рошило їх, не дивиться бiльше на них, бо вони не звертали уваги на обличчя священикiв, до старих
вони ласки не мали... Уже проглядiли ми очi свої, даремно чекавши на помiч собi, на вартi своїй17

ми чекали народу, який нас не спас... Чатують вони нашi кроки, щоб ходити не могли ми по пло-18

щах своїх. Кiнець наш наблизився, сповнилися нашi днi, бо прийшов нам кiнець... Гнобителi нашi19

скорiшi були за орлiв пiднебесних, вони уганялись за нами по горах, на нас чатували в пустинi...
Попав в ями живущий наш дух, Господнiй помазанець, що ми говорили про нього: Ми будемо жити20

в тiнi його серед народiв. Веселися та тiшся, о дочко Едому, що сидиш в краю Уц, також над то-21

бою перейде злий келiх, уп’єшся й оголишся й ти! Скiнчилася кара твоя, дочко Сiону, не буде Вiн22

бiльше тебе виганяти, та твоє беззаконня скарає Вiн, дочко Едому, вiдкриє провини твої!
Згадай, Господи, що з нами сталося, зглянься й побач нашу ганьбу, наша спадщина дiсталась5, 2

чужим, доми нашi чужинцям! Поставали ми сиротами: нема батька, а матiнки нашi неначе тi вдо-3

ви!... Свою воду за срiбло ми п’ємо, нашi дрова за грошi одержуємо... У потилицю нас поганя-4, 5

ють, помученi ми, i спокою не маємо! До Єгипту й Асирiї руку витягуємо, щоб насититись хлiбом!6

Батьки нашi грiшили, але їх нема, а ми двигаємо їхнi провини! Раби запанували над нами, i не-7, 8

має нiкого, хто б вирятував з їхньої руки... Наражуючи свою душу на меч у пустинi, достаємо свiй9

хлiб... Шкiра наша, мов пiч, попалилась з пекучого голоду... Жiнок на Сiонi безчестили, дiвчат по10, 11

Юдейських мiстах... Князi їхньою рукою повiшенi, лиця старих не пошанованi... Юнаки носять12, 13

камiнь млиновий, а хлопцi пiд ношею дров спотикаються... Перестали сидiти старшi в брамi, юна-14

ки свою пiсню спiвати, втiха нашого серця спинилась, наш танець змiнивсь на жалобу... Спала15, 16

корона у нас з голови, о горе, бо ми прогрiшились, тому наше серце боляще, тому нашi очi по-17
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темнiли, через гору Сiон, що спустошена, бродять лисицi по нiй... Пробуваєш Ти, Господи, вiчно, 18, 19

Твiй престол з роду в рiд: Нащо ж нас забуваєш навiк, покидаєш на довгi днi нас? Приверни нас 20, 21

до Себе, о Господи, i вернемось ми, вiднови нашi днi, як давнiше було! Хiба Ти цiлком нас вiдкинув, 22

прогнiвавсь занадто на нас?...



КНИГА ПРОРОКА ЄЗЕКIЇЛЯ

I
сталося тридцятого року, четвертого мiсяця, п’ятого дня мiсяця, коли я був серед полонених1
над рiчкою Кевар, вiдкрилося небо, i побачив я Божi видiння. П’ятого дня мiсяця, це п’я-2

тий рiк полону царя Єгоякима, сталося Господнє слово до Єзекiїля, сина Бузi, священика, у3

халдейському краї над рiчкою Кевар, i була там над ним Господня рука. I побачив я, аж ось4

бурхливий вiтер насував iз пiвночi, велика хмара та палючий огонь; а навколо неї сяйво, а з сере-
дини його нiби блискуча мiдь, з-посеред огню. А з середини його подоба чотирьох живих iстот, а5

оце їхнiй вид: вони мали подобу людини. I кожна мала чотири обличчi, i кожна з них мала чотири6

крилi. А їхня нога нога проста, а стопа їхньої ноги як стопа телячої ноги, i вони сяяли, як нiби7

блискуча мiдь. А пiд їхнiми крилами були людськi руки на чотирьох сторонах їхнiх, i вони четверо8

мали свої обличчя та свої крила. Їхнi крила прилягали одне до одного, не оберталися в ходi своїй,9

кожне ходило просто наперед себе. А подоба їхнього обличчя обличчя людини та обличчя лева10

мали вони четверо з правицi, а обличчя вола мали вони четверо з лiвицi, i обличчя орла мали вони
четверо. А їхнi обличчя та їхнi крила були роздiленi вгорi; у кожного двоє крил злучувалися одне з11

одним, i двоє закривали їхнє тiло. I кожна ходила просто перед себе. Туди, куди бажав дух ходити,12

вони йшли, не оберталися в ходi своїй. А подоба тих iстот була на вид вугiлля з огню, вони па-13

лали на вигляд смолоскипiв; той огонь проходжувався помiж iстотами. I огонь мав сяйво, i з огню
виходила блискавка. I тi живi iстоти бiгали й верталися, немов блискавка. I придивився я до тих14, 15

iстот, аж ось по одному колесi на землi при тих живих iстотах, при чотирьох їхнiх обличчях. Вид16

тих колес та їхнiй вирiб як вигляд хризолiту, й одна подоба їм чотирьом, а їхнiй вид та їхнiй вирiб
нiби колесо в колесi. Вони ходили в ходi своїй на чотири боки, не оберталися в ходi своїй. А їхнi17, 18

обiддя були високi та страшнi; i їхнє обiддя довкола в чотирьох їх було повне очей. I коли ходили19

тi живi iстоти, ходили й тi колеса при них; а коли тi iстоти пiдiймалися з-над землi, пiдiймалися й
тi колеса. Куди бажав дух ходити, iшли, куди мав той дух iти; i тi колеса пiдiймалися з ними, бо в20

колесах був дух iстот. Коли тi йшли, ходили й вони; а коли тi стояли стояли й вони; а коли тi пiдi-21

ймалися з-над землi, пiдiймалися з ними й тi колеса, бо був дух iстот у тих колесах. А на головах22

тих живих iстот була подоба небозводу, нiби грiзний кришталь, розтягнений над їхнiми головами
згори. А пiд цим небозводом були їхнi простi крила, зверненi одне до одного. У кожної було по23

двоє крил, що закривали їм їхнi тiла. А коли вони йшли, чув я шум їхнiх крил, як шум великої води,24

як голос Всемогутнього, звук гамору, як табору. А коли вони ставали, опадали їхнi крила. I розля-25

гався голос з-над небозводу, що над їхньою головою. I коли вони ставали, опадали їхнi крила. А26

згори небозводу, що над їхньою головою, була подоба трону на вигляд каменя сапфiру; а на подобi
трону була подоба на вигляд людини, на ньому згори. I бачив я нiби блискучу мiдь, на вид огню в27

серединi його навколо, вiд виду стегон його й вище, а вiд виду стегон його й до долу бачив я нiби
огонь та сяйво навколо нього. Як вигляд веселки, що буває в хмарi в дощовий день, такий був ви-28

гляд сяйва навколо. Це був вигляд подоби Господньої слави! I коли я це побачив, я впав на обличчя
своє, i почув голос, що говорив.

I сказав Вiн до мене: Сину людський, зведися на ноги свої, i Я буду говорити з тобою! I ввiйшов2, 2

в мене дух, коли Вiн говорив до мене, i звiв мене на мої ноги, i я чув Того, Хто говорив до мене.
I сказав Вiн до мене: Сину людський, Я посилаю тебе до Iзраїлевих синiв, до людей бунтiвникiв,3

що бунтуються проти Мене. Вони та їхнi батьки вiдпали вiд Мене аж до цього дня! А цi сини, що4

Я посилаю тебе до них, зухвалого обличчя та твердого серця. I ти скажеш до них: Так говорить
Господь Бог! А вони чи послухаються, чи занехають, бо вони дiм ворохобний, то пiзнають, що5

пророк був серед них. А ти, сину людський, не бiйся їх, i не бiйся їхнiх слiв, хоч вони для тебе6

будяччя та тернина, i ти сидиш мiж скорпiонами. Слiв їхнiх не бiйся, а їхнього вигляду не лякайся,
бо вони дiм ворохобний. I будеш говорити до них Мої слова, чи вони послухаються, чи занехають,7

бо вони ворохобнi. А ти, сину людський, послухай, що кажу Я тобi: Не будь ворохобний, як цей8

дiм ворохобности, вiдкрий свої уста та з’їж, що Я тобi дам. I побачив я, аж ось до мене простягнена9

рука, а в нiй звiй книжковий. I Вiн розгорнув його перед моїм обличчям, а вiн пописаний спереду10

та ззаду. I було на ньому написано пiснi плачу, стогiн та горе...
I сказав Вiн до мене: Сину людський, з’їж, що знайдеш! З’їж цього звоя, i йди, говори до Iзра-3
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їлевого дому! I вiдкрив я свої уста, i Вiн дав менi з’їсти цього звоя. I сказав Вiн до мене: Сину 2, 3

людський, нагодуй свого живота, i наповни своє нутро тим звоєм, що даю Я тобi! I я з’їв. I був вiн в
устах моїх солодкий, як мед. I сказав Вiн до менi: Сину людський, iди, ввiйди до Iзраїлевого дому, 4

i говори до них Моїми словами. Бо ти посланий не до народу чужої мови та тяжкого язика, але до 5

Iзраїлевого дому, не до численних народiв чужої мови та тяжкого язика, що ти не розумiєш їхнiх 6

слiв. Та коли б i до них послав тебе, вони будуть слухати тебе! Але Iзраїлiв дiм не захоче слуха- 7

тися тебе, бо вони не хочуть слухатися Мене, бо ввесь Iзраїлiв дiм твердолобi та жорстокосердi
вони! Ось Я зробив твоє обличчя твердим проти їхнього обличчя, i чоло твоє твердим проти лоба 8

їхнього. Як той дiямант, твердiшим вiд скелi, зробив Я чоло твоє, не бiйся їх, i не лякайся перед 9

ними, бо вони дiм ворохобности! I сказав Вiн до мене: Сину людський, усi Мої слова, якi говорю 10

Я до тебе, вiзьми в своє серце та слухай вухами своїми. I йди, пiди до вигнанцiв, до синiв твого 11

народу, i будеш говорити до них i скажеш їм: Так говорить Господь Бог, а вони чи послухаються, чи
занехають. I пiдiйняв мене Дух, i я почув за собою гуркiт громового голосу: Благословенна слава 12

Господня! iз свого мiсця, i шум крил живих iстот, що дотикались одне об одне, i цокiт колiс рiв- 13

ночасно з ними, i гуркiт громового голосу!... I Дух пiдiйняв мене, i взяв мене, i йшов я огiрчений в 14

лютостi духа свого, а Господня рука була надо мною сильна! I прийшов я до вигнанцiв в Тел-Авiвi, 15

що сидять при рiчцi Кевар, i там, де вони сидять, сидiв i я там серед них сiм день остовпiлий. I 16

сталося в кiнцi семи день, i було слово Господнє до мене таке: Сину людський, Я настановив тебе 17

вартовим для Iзраїлевого дому, i як почуєш ти слово з уст Моїх, то остережи їх вiд Мене. Коли 18

Я скажу безбожному: Конче помреш, а ти не остережеш його й не будеш говорити, щоб остерегти
несправедливого вiд його несправедливої дороги, щоб вiн жив, то цей безбожний помре за свою
провину, а його кров Я зажадаю з твоєї руки! Але ти, коли остережеш несправедливого, а вiн не 19

вернеться вiд своєї несправедливости та вiд своєї несправедливої дороги, вiн помре за свою прови-
ну, а ти душу свою врятував. А коли праведний вiдвернеться вiд своєї справедливости та зробить 20

кривду, то я покладу спотикання перед ним, i вiн помре, бо ти не остерiг його. Вiн за грiх свiй по-
мре, i не згадаються його праведнi вчинки, якi вiн робив, i кров його з твоєї руки Я буду жадати!
А ти, коли остережеш справедливого, щоб справедливий не грiшив, i вiн не згрiшив, то жити буде 21

вiн жити, бо був остережений, а ти душу свою врятував. I була там надо мною Господня рука, i 22

сказав Вiн до мене: Устань, вийди до долини, i там Я буду говорити з тобою. I встав я, i вийшов до 23

долини, аж ось там стояла слава Господня, як та слава, яку я бачив над рiчкою Кевар. I впав я на
обличчя своє... Та ввiйшов у мене Дух, i звiв мене на ноги мої. I Вiн говорив зо мною й сказав менi: 24

Увiйди, замкнися в серединi свого дому! А ти, сину людський, ось дадуть на тебе шнури, i зв’яжуть 25

тебе ними, i ти не вийдеш з-помiж них! А язик твiй прилiплю до твого пiднебiння, i ти занiмiєш, i 26

не будеш їм бiльш докоряти, бо вони дiм ворохобний. А коли Я говоритиму з тобою, то вiдкрию 27

твої уста, i ти скажеш до них: Так говорить Господь Бог. Хто хоче слухати нехай слухає, а хто хоче
занехати нехай занехає, бо вони дiм ворохобний!

А ти, сину людський, вiзьми собi цеглину, i поклади її перед собою, i накреслиш на нiй мiсто 4
Єрусалим. I постав проти нього облогу, i збудуй проти нього башту, i висип вала навколо нього, i 2

постав проти нього табори вiйська, i постав проти нього муроломи. I вiзьми собi залiзну сковороду, 3

i постав її нiби залiзною стiною помiж собою та мiж тим мiстом, i зверни своє обличчя до нього, i
буде воно в облозi, i ти обляжеш його. Це ознака для Iзраїлевого дому! А ти лягай на лiвий свiй 4

бiк, i поклади на нього провину Iзраїлевого дому. За числом днiв, що будеш лежати на ньому, ти
будеш носити їхню провину. I Я призначив тобi роки їхньої провини за числом днiв, три сотнi й 5

дев’ятдесят днiв, i ти будеш носити провину Iзраїлевого дому. А коли ти це скiнчиш, то ляжеш 6

удруге, на правий свiй бiк, i будеш носити провину Юдиного дому сорок день, один день за один рiк
Я тобi призначив. I на облогу Єрусалиму зверни своє обличчя та вiдкрите рамено своє, i будеш 7

пророкувати на нього. I ось Я накладу на тебе шнури, i ти не повернешся з боку одного на iнший 8

бiк, аж поки ти не закiнчиш днiв своєї облоги. А ти вiзьми собi пшеницi та ячменю, i бобiв та 9

сочевицi, i проса та вики, i даси їх до одного посуду, i зробиш iз них собi хлiб, за кiлькiстю днiв,
що лежатимеш на боцi своєму, три сотнi й дев’ятдесят день будеш те їсти. А їжа твоя, яку будеш 10

ти їсти, буде вагою двадцять шеклiв на день, час вiд часу будеш це їсти. I воду будеш пити мiрою, 11

шоста частина гiна, час вiд часу будеш пити. I їстимеш це, як ячмiнного калача, i будеш пекти це 12

на кавалках людського калу, перед їхнiми очима... I сказав Господь: Так будуть їсти Iзраїлевi сини 13
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свiй нечистий хлiб серед тих народiв, куди Я їх вижену... А я вiдказав: О Господи, Боже, ось душа14

моя не занечищена, i падла та розшматованого звiрями я не їв вiд молодости своєї й аж дотепер,
i м’ясо нечисте не входило в мої уста. I сказав Вiн до мене: Дивися, Я дав тобi товарячий гнiй15

замiсть людського калу, i ти зроби на ньому свiй хлiб! I сказав Вiн до мене: Сину людський, ось16

Я поламаю пiдпору хлiба в Єрусалимi, i будуть їсти хлiб за вагою та в страху, а воду будуть пити
за мiрою та зо смутком, щоб вiдчули вони брак хлiба та води, i жахнулися один з одним, i вони17

знидiють за свiй грiх!
А ти, сину людський, вiзьми собi гострого меча, як бритву стрижiїв; вiзьми його собi, i проведи5

ним по головi своїй та по бородi своїй. I вiзьми собi ваговi шальки, i подiли те волосся. Третину2

спали в огнi посеред мiста, коли виповняться днi облоги; i вiзьми другу третину, i посiчи мечем нав-
коло нього, а третину розпороши на вiтер, i Я витягну меча за ними. I вiзьми звiдти мале число3

волосся, i зав’яжи його в своїх полах. I вiзьми iз нього ще, i кинь його до середини огню, i спали4

його в огнi, з нього вийде огонь на ввесь Iзраїлiв дiм... Так говорить Господь Бог: Цей Єрусалим Я5

поставив його в серединi народiв, а довкiлля його країни. Та вiн став проти постанов Моїх бiльше6

вiд поганiв, а проти устав Моїх бiльше вiд тих країн, що навколо нього, бо права Мої вони вiдкину-
ли, а устави Мої не ходили вони ними. Тому так говорить Господь Бог: За те, що ви ворохобилися7

бiльше вiд тих поган, що навколо вас, й уставами Моїми не ходили, i постанов Моїх не викону-
вали, а робили за постановами тих поган, що навколо вас, тому так говорить Господь Бог: Ось8

Я проти тебе, Сам Я, i зроблю серед тебе суди перед очима тих поган! I зроблю на тобi те, чого9

Я не робив, i нiчого подiбного вже не зроблю, за гидоти твої. Тому серед тебе батьки будуть їсти10

синiв, а сини будуть їсти батькiв своїх, i виконаю над тобою присуди, i розпорошу ввесь останок
твiй на всi вiтри!... Тому, як живий Я, говорить Господь Бог, за те, що ти занечистив святиню Мою11

всiма гидотами своїми та всiма обридженнями своїми, то теж Я вiдкину тебе, й око Моє не матиме
милосердя, i Сам Я не змилосерджуся! Третина твоя помре вiд моровицi й загине вiд голоду серед12

тебе, а третина попадає вiд меча в твоїх околицях, а третину розпорошу на всi вiтри, i витягну за
ними меча! I докiнчиться гнiв Мiй, i Я заспокою Свою лють проти них, i задовольнюся. I пiзнають13

вони, що Я, Господь, говорив у горливостi Своїй, коли доконаю Свою лютiсть на них! I зроблю те-14

бе руїною та ганьбою серед людiв, що навколо тебе, перед очима кожного, хто буде проходити... I15

станеш ганьбою та посмiховиськом, осторогою та остовпiнням для народiв, що навколо тебе, коли
буду виконувати на тобi присуди гнiвом та люттю, та лютими картаннями. Я, Господь, оце гово-
рив! Коли Я пошлю на них злi стрiли голоду, що будуть нищiвними, що пошлю їх понищити вас16

та примножу голод на вас, то Я зламаю вам пiдпору хлiба, i пошлю на вас голод та злу звiрину, i17

позбавлю тебе дiтей, i моровиця та кров перейде серед тебе, i спроваджу на тебе меча. Я, Господь,
оце говорив!

I було менi слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до Iзраїлевих гiр, i про-6, 2

рокуй на них, та й скажеш: Гори Iзраїлевi, послухайте слова Господа Бога! Так говорить Господь3

Бог горам та пiдгiркам, i рiчищам та долинам: Ось Я спроваджу на вас меча, i вигублю вашi па-
гiрки, i будуть опустошенi вашi жертiвники, i будуть розбитi вашi фiгури сонця, i кину Я ваших4

побитих перед вашими божками! I дам трупи Iзраїлевих синiв перед їхнiми божками, i розпорошу5

вашi костi навколо ваших жертiвникiв... По всiх мiсцях вашого перебування мiста будуть поруй-6

нованi, а пагiрки попустошенi, щоб вашi жертiвники були поруйнованi та побезчещенi, i щоб були
розтрощенi й перестали iснувати вашi божки, i були розбитi вашi фiгури сонця, i були стертi вашi
дiла... I впаде забитий мiж вами, i ви пiзнаєте, що Я Господь! А Я позоставлю з вас решту, бо7, 8

будете мати врятованих вiд меча серед народiв, коли ви будете розпорошенi серед країн. I вашi9

врятованi згадають про Мене серед народiв, куди будуть забранi до полону, коли Я зламаю їхнє
блудне серце, що вiдпало вiд Мене, та їхнi очi, що перелюб чинили з своїми божками, i вони самi
будуть бридитися тих злих речей, що робили, щодо всiх їхнiх гидот. I пiзнають вони, що Я Господь,10

i що Я не надармо говорив, що вчиню їм оцю злу рiч! Так говорить Господь Бог: Удар своєю доло-11

нею й тупни ногою своєю, i скажи: Горе за всi злi вчинки Iзраїлевого дому, за якi вони попадають
вiд меча, голоду та моровицi! Той, хто далекий, помре вiд моровицi, а хто близький впаде вiд меча,12

а хто позостане та буде врятований помре вiд голоду. I так Я викiнчу Свою лютiсть на них! I пiзна-13

єте ви, що Я Господь, коли їхнi забитi будуть лежати серед їхнiх божкiв навколо їхнiх жертiвникiв
на всякiм високiм пiдгiр’ї, на всiх щитах гiр, i пiд усяким зеленим деревом, i пiд усяким густим ду-
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бом, на мiсцi, де вони приносили приємнi пахощi для всiх своїх божкiв. I Я витягну руку Свою на 14

них, i зроблю цей Край спустошенням та пусткою, вiд пустинi аж до Рiвли, по всiх мiсцях їхнього
сидiння... I пiзнають вони, що Я Господь!

I було менi слово Господнє таке: А ти, сину людський, послухай: Отак Господь Бог промовляє 7, 2

до Краю Iзраїлевого: Кiнець, надiйшов той кiнець на чотири окрайки землi! На тебе тепер цей кi- 3

нець, i пошлю Я на тебе Свiй гнiв, i тебе розсуджу за твоїми дорогами, i на тебе складу всi гидоти
твої. I око Моє над тобою не змилується, i милосердя не буду Я мати, бо дороги твої Я на тебе 4

складу, а гидоти твої серед тебе зостануть, i пiзнаєте ви, що Я то Господь! Отак Господь Бог про- 5

мовляє: Ось приходить бiда на бiду! Приходить кiнець, приходить кiнець, вiн збудився на тебе, 6

приходить ось вiн! Надiйшла твоя доля для тебе, о мешканче Краю, приходить цей час, близь- 7

кий той день заколоту, нема на горах крику радости... Тепер лютiсть Свою незабаром Я виллю на 8

тебе, i Свiй гнiв докiнчу проти тебе, i тебе осуджу за твоїми дорогами, i на тебе складу всi гидоти
твої! I око Моє над тобою не змилується, i милосердя не буду Я мати, бо дороги твої Я на тебе 9

складу, а гидоти твої серед тебе залишаться, i пiзнаєте ви, що Я Господь, що карає! Ось той день, 10

ось приходить, доля виходить, виростає кий, розцвiтає пиха, розвилося насильство для кия без- 11

божности! Нiчого iз них не залишиться: анi з численности їхньої, анi з їхнього заворушення, анi з
їхньої пишноти... Надходить той час, наближається день... Хто купує, нехай не радiє, а хто продає, 12

хай не буде в жалобi, бо сунеться лютiсть на все многолюддя його! Бо до проданого не поверне- 13

ться вже продавець, хоча б залишився при життi мiж живими, бо пророцтво про все многолюддя
їхнє не вiдмiниться, i нiхто беззаконням своїм не змiцнить свого життя... Засурмлять у сурму та 14

все приготують, та не пiде нiхто на вiйну, бо на все многолюддя його Моя лютiсть! На вулицi меч, 15

моровиця ж та голод у домi, хто на полi помре вiд меча, з хто в мiстi зжере того голод та мор... I 16

врятованi з них повтiкають, i будуть на горах, немов голуби iз долин, всi будуть стогнати, кожен
за грiх свiй... Усi руки ослабнуть, затремтять, як вода, всi колiна, i веретами попiдперiзуються, 17, 18

i покриє їх страх, i на кожнiм лицi буде сором, а на всiх головах їхнiх жалобна та лисина... Вони 19

повикидають на вулицю срiбло своє, i за нiщо їхнє золото стане, їхнє срiбло та золото їхнє не бу-
де могти врятувати їх у день гнiву Господнього, ним не наситять своєї душi й свого нутра вони не
наповнять, бо їхня провина була перешкодою! А гордiсть вчинили за славну оздобу свою, у нiй 20

наробили бовванiв гидоти своєї й обриджень своїх, тому їм оберну Я її на нечистiсть, i вiддам її в 21

руку чужих на грабунок, а нечестивим землi на здобич... I обличчя Своє вiдверну Я вiд них, i вони 22

побезчестять Мiй скарб, i ввiйдуть до нього насильники та й побезчестять його... Зроби ланцюга, 23

бо земля переповнилась правом кривавим, а мiсто насильством наповнилось... I наведу Я найзлi- 24

ших iз народiв, i посядуть вони доми їхнi, i гордiсть вельможних спиню, i святощi їхнi побезчещенi
будуть! Загибiль iде, й вони будуть шукати спокою та не буде його... Прийде бiда до бiди, й бу- 25, 26

де звiстка до звiстки, i будуть шукати пророцтва в пророка, та згине Закон у священикiв i рада у
старших... Цар буде в жалобi, i страхом зодягнеться князь, а руки народу землi затремтять... За 27

дорогами їхнiми їм учиню, i судитиму їх їхнiми судами, i пiзнають, що Я то Господь!
I сталося за шостого року, шостого мiсяця, п’ятого дня мiсяця сидiв я в своєму домi, а Юдинi 8

старшi сидiли передо мною, то впала там на мене рука Господа Бога. I побачив я, аж ось подоба, на 2

вигляд чоловiка: вiд виду стегон його й додолу огонь, а вiд стегон його й догори на вигляд сяйва, нiби
палаюча мiдь. I витягнув Вiн подобу руки, i взяв мене за волосся моєї голови, а Дух пiдiйняв мене 3

мiж землею та мiж небом, i впровадив мене до Єрусалиму в Божих видiннях, до входу внутрiшньої
брами, зверненої на пiвнiч, де мiсце перебування iдола, що викликує заздрiсть. I ось була там 4

слава Iзраїлевого Бога, як той вид, що я бачив у долинi! I сказав Вiн до мене: Сину людський, 5

зведи очi свої в напрямi на пiвнiч! I звiв я очi свої в напрямi на пiвнiч, аж ось з пiвночi, вiд брами
жертiвника, був той iдол заздрости при входi. I сказав Вiн до мене: Сину людський, чи ти бачиш, 6

що вони роблять! Це великi гидоти, що Iзраїлiв дiм робить тут, щоб вiддалитися вiд Моєї святинi!
Та ти знову побачиш iще бiльшi гидоти. I привiв мене до входу подвiр’я, i побачив я, аж ось дiрка 7

в стiнi! I сказав Вiн менi: Сину людський, прокопай дiрку в стiнi! I прокопав я в стiнi, аж ось вхiд! 8

I сказав Вiн до мене: Увiйди, i побач тi злi гидоти, якi вони роблять отут! I ввiйшов я й побачив, 9, 10

аж ось усякий вид плазуна та огидливої звiрини, i всякi божки Iзраїлевого дому, накресленi на стiнi
навколо кругом... А сiмдесят чоловiка зо старших Iзраїлевого дому та Яазанiя, Шафанiв син, що 11

стояв посеред них, стояли перед ними, i кожен мав у своїй руцi свою кадильницю, i пiдiймалися
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пахощi з хмари кадила. I сказав Вiн до мене: Чи бачив ти, сину людський, що роблять Iзраїлевi12

старшi в темнотi, кожен у кiмнатах своїх iдолiв? Бо говорять вони: Господь нас не бачить, Господь
покинув цей Край... I сказав Вiн до мене: Ти знову побачиш ще бiльшi гидоти, якi вони роблять. I13, 14

Вiн запровадив мене до входу до брами Господнього дому що на пiвночi, аж ось там сидять жiнки,
що оплакували Таммуза. I сказав Вiн до мене: Чи ти бачив, сину людський? Ти знову побачиш15

гидоти ще бiльшi вiд цих! I Вiн запровадив мене до внутрiшнього подвiр’я Господнього дому. Аж16

ось при входi до Господнього храму, мiж притвором та мiж жертiвником, було бiля двадцяти й п’яти
чоловiка: спини їхнi до Господнього храму, а їхнi обличчя на схiд, i вони кланялися до сходу, до
сонця. I сказав Вiн до мене: Чи ти бачив, сину людський? Чи легко Юдиному дому, щоб не робити17

тих гидот, якi вони роблять отут? Бо вони наповнили Край насильством, i знову гнiвають Мене,
й ось вони держать зеленi галузки при носi своїм. Тому то й Я зроблю з лютiстю: око Моє не18

змилується, i милосердя не буду Я мати. I вони будуть кликати сильним голосом в вуха Мої, та Я їх
не почую!...

I кликнув Вiн в ушi мої сильним голосом, кажучи: Наблизьте карателiв мiста, i кожен нехай має9
в своїй руцi свої нищiвнi знаряддя. I ось прийшли шiсть чоловiка з дороги горiшньої брами, що2

звернена на пiвнiч, i кожен мав у своїй руцi свої знаряддя розбивання, а серед них один чоловiк
був одягнений в льняне, а писарський каламар був при стегнах його. I вони прийшли, i стали при
мiдяному жертiвнику. А слава Iзраїлевого Бога пiднялася з-над Херувима, що була над ним, до3

порога дому. I закликав Вiн чоловiка, одягненого в льняне, що писарський каламар був при стегнах
його. I сказав Господь до нього: Перейди серединою мiста, серединою Єрусалиму, i зроби знака4

на чолах людей, що зiдхають та стогнуть над усiма тими гидотами, що робляться в його серединi.
А до iнших Вiн сказав при менi: Ходiть за ним у мiстi, i вбивайте; нехай ваше око не має милосердя,5

i ви не змилуйтеся! Старого, юнака, i дiвчину, i дiтей та жiнок позабивайте дощенту, а до кожної6

людини, що на нiй цей знак, не пiдiйдете; а зачнете вiд Моєї святинi... I зачали вони вiд тих старих
людей, що були перед домом. I сказав Вiн до них: Занечистiть цей дiм, i наповнiть подвiр’я трупа-7

ми, i вийдiть! I вони повиходили, i вбивали в мiстi. I сталося, коли вони вбивали, то я позостався,8

i впав на своє обличчя, i кликав та казав: О Господи, Боже, чи Ти вигубиш увесь останок Iзраїлiв,
виливаючи гнiв Свiй на Єрусалим? I сказав Вiн до мене: Провина дому Iзраїля й Юди дуже-дуже9

велика, i земля наповнена душогубствами, а мiсто повне кривди. Бо вони кажуть: Господь покинув
цей Край, i Господь не бачить... I також Я, не змилосердиться око Моє, i не змилуюсь Я, їхню10

дорогу Я дам на їхню голову! I ось чоловiк, одягнений в льняне, що каламар був при стегнах його,11

принiс вiдповiдь, кажучи: Я зробив, як менi наказав Ти!
I побачив я, аж ось на небозводi, що на головi Херувимiв, було щось, як камiнь сапфiр, на вигляд10

подоби трону бачилося на них. I Вiн промовив до того чоловiка, одягненого в льняне, та й сказав:2

Увiйди помiж колеса пiд Херувимом, i наповни свої жменi вуглинами огню з-помiж Херувимiв, i
кинь на мiсто! I вiн увiйшов перед моїми очима. А Херувими стояли з правого боку дому, коли вхо-3

див чоловiк, i хмара наповнила внутрiшнє подвiр’я. I пiднялася слава Господня з-над Херувима на4

порiг дому, i наповнився дiм хмарою, а подвiр’я наповнилося сяйвом Господньої слави. А шум крил5

Херувимiв був чутий аж до зовнiшнього подвiр’я, як голос Бога Всемогутнього, коли Вiн говорить.
I сталося, коли Вiн наказав чоловiковi, одягненому в льняне, кажучи: Вiзьми огонь помiж колеса-6

ми з-пiд Херувимiв, то той прийшов i став при колесi. I Херувим простягнув свою руку з-помiж7

Херувимiв до огню, що помiж Херувимами, i взяв, i дав до жменi одягненого в льняне, а той узяв i
вийшов. I показалася в Херувимiв подоба людської руки пiд їхнiми крилами. I я побачив, аж ось8, 9

чотири колесi при Херувимах, по одному колесi при кожному Херувимi, а вид тих колес, нiби вигляд
каменя хризолiта. А їхнiй вигляд подоба одна чотирьом їм, як коли б колесо було в колесi. В ходi10, 11

своїй вони йшли на чотири свої боки, не оберталися в ходi своїй, бо до того мiсця, куди обернеться
голова, за нею йшли вони, не оберталися в ходi своїй. А все їхнє тiло, i їхня спина, i їхнi руки, i12

їхнi крила, i тi колеса були повнi очей навколо, всi чотири мали колеса. А цi колеса були кликанi13

при менi Галгал. А в кожного чотири обличчi: обличчя одного обличчя Херувима, обличчя другого14

обличчя людини, а третiй обличчя лева, а четвертий обличчя орла. I пiднялися тi Херувими. Це та15

жива iстота, яку я бачив на рiчцi Кевар. А коли йшли тi Херувими, то йшли й тi колеса при них,16

а коли тi Херувими пiдiймають свої крила, щоб знятись iз землi, не вiдвертаються також тi колеса
вiд них. Коли тi ставали, ставали й вони, а коли тi пiдiймалися, пiдiймалися й вони, бо в них був17
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дух живої iстоти. I вийшла слава Господня з-над порога дому, i стала над Херувимами. I пiдняли 18, 19

Херувими свої крила, i знялися з землi на моїх очах, коли вони йшли, а тi колеса побiч них, i стали
при входi до схiдньої брами Господнього дому, а слава Iзраїлевого Бога зверху над ними. Це та 20

жива iстота, яку я бачив пiд Богом Iзраїлевим над рiчкою Кевар. I я пiзнав, що це Херувими. У 21

кожного було по чотири обличчi, у кожного чотири крилi, а пiд їхнiми крилами подоба людських
рук. А подоба їхнього обличчя це тi обличчя, якi я бачив над рiчкою Кевар, їхнiй вигляд та вони 22

самi. Кожен iшов просто вперед.
I пiдiйняв мене Дух, i привiв мене до схiдньої брами Господнього дому, що обернена на схiд. I 11

ось при входi до брам двадцять i п’ять чоловiка, а серед них бачив я Яазанiю, сина Аззурового,
та Пелатiю, сина Бенаїного, князiв народу. I сказав Вiн до мене: Сину людський, оце тi люди, що 2

задумують кривду, i радять злу раду в цьому мiстi, що говорять: Не скоро будувати доми. Воно ка- 3

зан, а ми м’ясо. Тому пророкуй на них, пророкуй, сину людський! I зiйшов на мене Дух Господнiй, 4, 5

та й до мене сказав: Скажи: Так говорить Господь: Отак кажете, доме Iзраїлiв, i замiри вашого духа
Я знаю їх. Ви намножили своїх забитих у цьому мiстi, i наповнили його вулицi трупами. Тому так 6, 7

говорить Господь Бог: Вашi забитi, що ви їх поклали серед нього, вони те м’ясо, а воно той казан.
Та Я випроваджу вас iз нього! Ви боїтеся меча i меча наведу Я на вас, говорить Господь Бог. I 8, 9

випроваджу вас iз нього, i дам вас у руку чужих, i зроблю мiж вами присуди! Вiд меча ви попадає- 10

те; на границi Iзраїля розсуджу вас, i ви пiзнаєте, що Я то Господь! Воно не буде вам казаном, i ви 11

не станете в ньому м’ясом. При границi Iзраїля розсуджу вас! I пiзнаєте ви, що Я Господь, бо за 12

уставами Його ви не ходили, а постанов Моїх не виконували, але виконували за постановами тих
народiв, що навколо вас. I сталося, коли я пророкував, то Пелатiя, син Бенанiїн, помер. I впав я 13

на своє обличчя, i закричав сильним голосом та й сказав: О Господи Боже, Ти робиш кiнець з Iзра-
їлевим останком!... I було менi слово Господнє таке: Сину людський, брати твої, брати твої мужi 14, 15

рiднi тобi, а ввесь Iзраїлiв дiм увесь той, що до них говорили мешканцi Єрусалиму: Вiддалiться вiд
Господа, нам даний цей Край на володiння, тому скажи: Так говорить Господь Бог: Хоч Я вiддалив 16

їх помiж народи, i хоч розпорошив їх по краях, проте буду для них хоч малою святинею в тих краях,
куди вони ввiйшли. Тому скажи: Так говорить Господь Бог: I позбираю Я вас iз народiв, зберу з 17

тих країв, серед яких ви розпорошенi, i дам вам Iзраїлеву землю. I вони ввiйдуть туди, i викинуть 18

з неї усi мерзоти її та всi гидоти її. I дам їм одне серце, i нового духа дам у вас, i вийму з їхнього 19

тiла серце камiнне, i дам їм серце iз м’яса, щоб вони ходили за уставами Моїми, i додержували Мої 20

постанови та виконували їх. I вони стануть Менi народом, а Я буду їм Богом! А щодо тих, що їхнє 21

серце ходить за гидотами своїми та мерзотами своїми, то поверну їхню дорогу на їхню голову, гово-
рить Господь Бог... I попiдiймали Херувими крила свої, а колеса при них, i слава Iзраїлевого Бога 22

зверху над ними. I пiднялася слава Господня з-над середини мiста, i стала на горi, що зо сходу 23

мiста. I дух пiднiс мене, i ввiв мене в Халдею до полонян у видiннi, Духом Божим. I пiдiйнялося вiд 24

мене те видiння, яке я бачив. I я говорив до полонян усi Господнi слова, якi Вiн наказав був менi. 25

I було менi слово Господнє таке: Сину людський, ти живеш серед дому ворохобного, вони ма- 12, 2

ють очi, щоб бачити, та не бачать, мають вуха, щоб слухати, та не чують, бо вони дiм ворохобний.
А ти, сину людський, пороби собi речi для мандрiвки, i йди на вигнання вдень на їхнiх очах, i пiдеш 3

на вигнання з свого мiсця до iншого мiсця на їхнiх очах, може побачать вони, що вони дiм воро-
хобности. I повиносиш свої речi, як речi для мандрiвки, удень на їхнiх очах, а ти вийдеш увечорi 4

на їхнiх очах, як виходять вигнанцi. На їхнiх очах пробий собi дiрку в стiнi, i повиносиш нею. На 5, 6

їхнiх очах на раменi повиносиш, винесеш потемки, закриєш обличчя своє, i не побачиш землi, бо Я
поставив тебе знаком для Iзраїлевого дому. I зробив я так, як наказано менi: речi свої я повиносив 7

удень, а ввечорi пробив собi рукою дiрку в стiнi, потемки повиносив, на раменi носив на їхнiх очах.
А ранком було менi слово Господнє таке: Сину людський, чи ж не сказав до тебе дiм Iзраїлiв, дiм 8, 9

ворохобности: Що ти робиш? Скажи до них: Так сказав Господь Бог: Це пророцтво про началь- 10

ника Єрусалиму та ввесь Iзраїлiв дiм, що в ньому вони. Скажи: Я ваш знак. Як зробив Я, так буде 11

зроблено їм, пiдуть на вигнання в полон! А той начальник, що серед них, на раменi буде нести 12

потемки й вийде; у стiнi проб’ють дiрку, щоб вивести його; обличчя своє вiн закриє, щоб не бачити
землi очима. I розтягну на нього сiтку Свою, i вiн буде схоплений в пастку Мою, i вiдведу його до 13

Вавилону, до халдейського краю, та його вiн не побачить, i там помре. А все, що навколо нього, 14

його помiчники та всi вiйська його, розпорошу на всi вiтри, i витягну за ними меча... I пiзнають 15
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вони, що Я Господь, коли розвiю їх помiж народами та розпорошу їх по країнах! А нечисленних16

з них людей збережу вiд меча, вiд голоду та вiд зарази, щоб вони оповiдали про свої гидоти серед
народiв, куди поприходять. I вони пiзнають, що Я Господь! I було менi слово Господнє таке: Си-17, 18

ну людський, їж свiй хлiб у дрижаннi, а воду свою пий у тремтiннi та в журбi. I скажеш до народу19

цього Краю: Так говорить Господь Бог на мешканцiв Єрусалиму, на Iзраїлеву землю: Вони хлiб свiй
в журбi будуть їсти, а воду свою будуть пити в остовпiннi, бо спустошiв їхнiй Край вiд своєї повнi за
насилля всiх, що мешкають у ньому. I поруйнуються населенi мiста, а Край стане спустошенням,20

i пiзнаєте ви, що Я Господь! I було менi слово Господнє таке: Сину людський, що це в вас за при-21, 22

повiстка така в Iзраїлевiй землi: Продовжаться днi, i зникне всiляке видiння? Тому скажи їм: Так23

говорить Господь Бог: Припиню Я цю приповiстку, i бiльше не будуть її приповiсткувати в Iзраї-
лi, але говори їм: Наблизилися отi днi й слово всякого видiння. Бо не буде вже жодного марного24

видiння та пiдлесливого чарування в Iзраїлевiм домi. Бо Я, Господь, буду говорити, а яке слово25

говоритиму, то буде воно здiйснене, не вiдтягнеться вже, бо за ваших днiв, доме ворохобности, бу-
ду говорити слово, i його виконаю, говорить Господь Бог. I було менi слово Господнє таке: Сину26, 27

людський, ось говорить Iзраїлiв дiм: Те видiння, яке вiн бачить, воно про далекi днi, i про далекi
часи вiн пророкує. Тому їм скажи: Так говорить Господь Бог: Не вiдтягнуться вже всi слова Мої,28

яке слово говоритиму, те буде виконане, говорить Господь Бог!
I було менi слово Господнє таке: Сину людський, пророкуй на Iзраїлевих пророкiв, що проро-13, 2

кують, i скажи пророкам, що провiщають iз власного серця: Послухайте Господнього слова! Так3

говорить Господь Бог: Горе на пророкiв безумних, що ходять за своїм духом та за тим, чого не ба-
чили! Твої пророки, Iзраїлю, як тi лисицi в руїнах! Не ввiйшли ви в проломи, i не загородили4, 5

загороди над Iзраїлевим домом, щоб стати на бiй Господнього дня. Вони бачать марноту та фаль-6

шиве чарування, говорячи: Говорить Господь, а Господь не посилав їх, та вони мають надiю, що
сповниться слово. Хiба ж не марне видiння ви бачили, i не фальшиве чарування ви говорили? А7

ви кажете: Говорить Господь, а Я не говорив! Тому так говорить Господь Бог: За те, що ви гово-8

рите марноту, i бачите лжу, тому ось Я проти вас, говорить Господь Бог. I буде рука Моя проти9

пророкiв, що бачать марноту й чарують iлжею. Вони не будуть на радi народу Мого, i в перепису
Iзраїлевого дому не будуть записанi, i до землi Iзраїлевої не ввiйдуть. I пiзнаєте ви, що Я Господь
Бог! Саме за те, що вони впровадили народ Мiй у помилку, говорячи мир, а миру нема. I вiн будує10

мура, а вони тинкують його будьяким тинком. Скажи до тих, що тинкують будьяким тинком, що11

мур упаде. Буде дощ заливний, i ви, камiння великого граду, впадете, i вiтер бурхливий розвалить
мура. I ось стiна впаде. Чи ж не скажуть вам: Де той тинк, яким ви тинкували? Тому так говорить12, 13

Господь Бог: Я вчиню, що бурхливий вiтер валитиме в лютостi Моїй, i буде дощ заливний в Моїм
гнiвi, i камiння великого граду в лютостi на вигублення. I розiб’ю Я ту стiну, яку ви обтинкували14

будьяким тинком, i повалю її до землi, й оголиться пiдвалина її, i впаде, i ви загинете в серединi
його, Єрусалима, i пiзнаєте, що Я Господь! I докiнчу Я лютiсть Свою на стiнi та на тих, що тин-15

кують її якимбудь тинком, i скажу вам: Немає стiни та її тинкувальникiв, Iзраїлевих пророкiв, що16

пророкували на Єрусалим i бачили для нього видiння миру, та немає миру, говорить Господь! А17

ти, сину людський, зверни своє обличчя до дочок свого народу, що пророкують з власного серця,
i пророкуй на них, та й скажи: Так говорить Господь Бог: Горе тим, що шиють чародiйнi обв’яз-18

ки на суглоби рук, i роблять хустки на голову всякого зросту, щоб ловити душi. Невже, ловлячи
душi Мого народу, ви свої душi спасете? I ви безчестите Мене в Мого народу за жменi ячменю19

та за кришки хлiба, забиваючи душi, що не повиннi б умирати, та лишаючи при життi душi, що не
повиннi б жити, своїми обманами Моєму народовi, що слухають лжу. Тому так говорить Господь20

Бог: Ось Я проти ваших чародiйних обв’язок, ув якi ви ловите душi. I позриваю їх iз ваших рамен,
i повипускаю тi душi, тi душi, що ви ловите, щоб були вiльнi, як птахи. I позриваю вашi хустки, i21

врятую народ Свiй з вашої руки, i не будуть вони вже в вашiй руцi за здобич, i пiзнаєте ви, що Я
Господь. За те, що ви лжею заподiяли бiль серцю праведного, хоч Я не зробив йому болю, i за те,22

що ви змiцнюєте руки безбожного, щоб вiн не вiдвернувся вiд своєї злої дороги, щоб спасти його
при життi, тому бiльш не будете бачити марноти та не будете вiщувати, i Я врятую народ Свiй з23

вашої руки, i ви пiзнаєте, що Я Господь!
I прийшли до мене мужi з Iзраїлевих старших, i посiдали передо мною. I було менi слово Го-14, 2

споднє таке: Сину людський, цi мужi допустили своїх божкiв у своє серце, а спотикання провини3
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своєї поклали перед обличчям своїм. Чи ж можуть вони запитувати Мене? Тому говори з ними, 4

та й скажеш до них: Так говорить Господь Бог: Кожен чоловiк з Iзраїлевого дому, що допустить
своїх божкiв у своє серце, а спотикання провини своєї покладе перед обличчям своїм, i прийде до
пророка, тому Я, Господь, вiдповiм, згiдно з цим, згiдно з многотою його божкiв, щоб схопити тих 5

з Iзраїлевого дому за їхнє серце, бо всi вони вiддалилися вiд Мене через своїх божкiв! Тому ска- 6

жи до Iзраїлевого дому: Так говорить Господь Бог: Навернiться, i вiдступiть вiд ваших божкiв, i вiд
усiх ваших гидот вiдвернiть свої обличчя! Бо кожен чоловiк iз Iзраїлевого дому або з чужинцiв, що 7

мешкають серед Iзраїля, коли вiдступить вiд Мене, i допустить своїх божкiв у своє серце, i покладе
спотикання своєї провини перед обличчям своїм, i прийде до пророка, щоб запитати Мене, тому Я,
Господь, вiдповiм вiд Себе. I зверну Я лице Своє проти цього чоловiка, i вчиню його за знака та за 8

приповiстку, i вигублю його з-посеред Свого народу, i пiзнаєте ви, що Я Господь! А пророк, коли б 9

був зведений, i говорив би слово, Я, Господь, зведу цього пророка, i простягну руку Свою на нього,
i вигублю його з-посеред Свого народу Iзраїлевого! I понесуть вони свою провину, яка провина 10

того, хто питається, така буде провина пророка, щоб не блудив уже Iзраїлiв дiм вiд Мене, i не за- 11

нечищувався вже всiма своїми грiхами. I будуть вони Менi народом, а Я буду їм Богом, говорить
Господь Бог! I було менi слово Господнє таке: Сину людський, коли згрiшить проти Мене земля, 12, 13

спроневiрюючи, то Я простягну Свою руку на неї, i зламаю їй хлiбну пiдпору, i пошлю на неї голод,
i вигублю з неї людину й скотину. А коли б серед неї були три мужi: Ной, Даниїл та Йов, вони в 14

своїй справедливостi врятували б лише свою власну душу, говорить Господь Бог. Коли б Я пере- 15

провадив по землi люту звiрину, й обезлюднiла б вона, i стала б вона спустошенням, так що нiхто
не проходив би нею через ту звiрину, той й цi три мужi серед неї, як живий Я, говорить Господь 16

Бог, не врятують вони нi синiв, нi дочок! Самi вони будуть врятованi, а Край стане спустошенням...
Або коли б Я спровадив на цю землю меча, та й мечевi сказав: Пройди по Краю, i вигуби з нього 17

людину й скотину, то цi три мужi серед нього, як живий Я! говорить Господь Бог, не врятують си- 18

нiв, нi дочок, бо врятуються самi тiльки вони! Або коли б Я моровицю послав до цiєї землi, i вилив 19

би на неї свою лютiсть у кровi, щоб вигубити з неї людину й скотину, а Ной, Даниїл та Йов були б 20

серед неї, як живий Я! говорить Господь Бог, анi сина, анi дочки не врятували б вони! Вони в своїй
справедливостi врятують тiльки свою власну душу. Бо так говорить Господь Бог: Хоч послав би Я 21

на Єрусалим чотири Свої лихi присуди: меча, i голод, i люту звiрину та моровицю, щоб вигубити з
нього людину та скотину, то все таки залишаться в ньому рештки, що будуть випровадженi, сини 22

та дочки. Ось вони вийдуть до вас, i ви побачите їхню дорогу та їхнi вчинки, i будете потiшенi за те
лихо, що Я навiв на Єрусалим, за все, що Я навiв був на нього. I потiшать вони вас, коли ви по- 23

бачите їхню дорогу та їхнi вчинки, i пiзнаєте, що не надармо зробив Я все, що зробив серед нього,
говорить Господь Бог.

I було менi слово Господнє таке: Сину людський, чим краще виноградове дерево вiд усякого 15, 2

дерева, та виноградна галузка, що була серед дерев лiсових? Чи вiзьметься з нього кусок дерева, 3

щоб зробити яку роботу? Чи вiзьмуть iз нього кiлка, щоб повiсити на ньому всяку рiч? Ось воно 4

дане огневi на пожертя... Обидва кiнцi його пожер огонь, а середина його надгорiла, чи надається
воно до роботи? Як було воно непорушним воно не надавалося на роботу, що ж тепер, коли огонь 5

пожер його, i воно надгорiло, то ще буде надаватися на роботу? Тому так говорить Господь Бог: 6

Як виноградове дерево мiж лiсними деревами, що Я дав його огневi на пожертя, так дам Я ме-
шканцiв Єрусалиму! I оберну Я лице Своє проти них, з одного огню вони вийшли, та пожере їх 7

другий огонь. I пiзнаєте, ви, що Я Господь, коли зверну Своє лице проти них! I вiддам цей Край на 8

спустошення, за те, що вони спроневiрилися, говорить Господь Бог.
I було менi слово Господнє таке: Сину людський, повiдом Єрусалим про його гидоти, та й ска- 16, 2, 3

жи: Так говорить Господь Бог до дочки Єрусалиму: Походження твоє й народження твоє з краю
ханаанського, твiй батько амореєць, а мати твоя хiттеянка. При твоєму народженнi, того дня, як 4

ти народилася, не був обрiзаний пупок твiй, i водою не була ти обмита на очищення, анi не була ти
посолена, анi не була ти сповита. Не змилувалося над тобою жодне око, щоб зробити тобi одну з 5

цих речей з милосердя над тобою, але була ти викинена на вiдкрите поле, так мало цiновано душу
твою в день твойого народження! I проходив Я повз тебе, i бачив тебе, як ти валялася в своїй кро- 6

вi, i сказав Я до тебе: Живи в своїй кровi! Так, Я сказав тобi: Живи в своїй кровi! Рости ж, зробив 7

Я тебе, як польову ростину, i ти зросла та стала велика, i дiйшла ти до найвродливiшої вроди: пер-
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са випростались, волос твiй вирiс, а ти була зовсiм нага! I проходив Я повз тебе, i побачив тебе,8

аж ось час твiй наспiв, час кохання. I простягнув Я полу Свою над тобою, i закрив твою наготу, i
присягнув тобi, i ввiйшов з тобою в заповiт, говорить Господь Бог, i стала ти Моєю. I обмив Я тебе9

водою, i сполоскав Я кров твою з тебе, i натер тебе оливою. I зодягнув тебе рiзнокольоровим, взув10

тебе в тахаш, i сповив тебе в вiссон, i покрив тебе шовком. I приоздобив тебе оздобою, i дав на-11

раменники на руки твої, а ланцюга на шию твою. I дав Я носову сережку до носа твого, i сережки12

на вуха твої, а пишну корону на твою голову. I приоздобилась ти золотом та срiблом, а одiж твоя13

вiссон та шовк, i рiзнокольорове; булку й мед та оливу ти їла, i стала ти гарна-прегарна, i вдалося
тобi досягти царської гiдности! I розiйшлося iм’я твоє помiж народами за твою красу, бо доско-14

нала вона, через пишноту Мою, яку Я на тебе поклав, говорить Господь Бог! I покладалася ти на15

красу свою, i стала розпусною через славу свою, i виливала ти розпусту свою на кожного перехо-
жого, його ти була. I брала ти з шат своїх, i робила собi рiзнокольоровi пагiрки, i чинила розпусту16

на них, як не бувало й не буде. I брала ти речi з пишноти своєї, з Мого золота та зо срiбла Мого,17

що дав тобi Я, i наробила собi подоб чоловiчої статi, i чинила розпусту iз ними. I брала ти свою рi-18

знокольорову одiж, i покривала їх, а оливу Мою та Моє кадило клала перед ними. А Мiй хлiб, що19

давав Я тобi, булку й оливу та мед, що ними годував Я тебе, то вiддавала ти те перед їхнє обличчя на
любi пахощi. I сталося це, говорить Господь Бог. I брала ти синiв своїх та дочок своїх, що породила20

Менi, i приносила їх на їжу їм. Чи мало було розпусти твоєї, що ти рiзала дiтей Моїх i давала їм,21

перепроваджуючи через огонь для них? I при всiх гидотах твоїх та розпустах твоїх ти не пам’ятала22

про днi своєї молодости, коли була нагою-пренагою, коли валялася в кровi своїй... I сталося по23

всьому тому твоєму злi, горе, горе тобi! говорить Господь Бог, i побудувала ти собi мiсця розпу-24

сти, i поробила собi пiдвищення на кожному майданi. На кожному роздорiжжi побудувала ти свої25

пiдвищення, i знеславила красу свою, i розхиляла ноги свої для кожного перехожого, i побiльшу-
вала свою розпусту... I чинила ти розпусту з синами Єгипту, з своїми сусiдами великотелесими, i26

побiльшувала свою розпусту, щоб гнiвити Мене. I ось простягнув Я Свою руку на тебе, i вiдняв27

належну частину твою, i дав тебе на волю твоїх ненависниць, филистимських дочок, засоромлених
твоєю нечистою дорогою. Бо чинила ти розпусту з синами Ашшуровими, i не могла насититись, i28

блудила з ними, i теж не наситилась. I побiльшила ти свою розпусту до купецького краю халдеїв,29

та теж цим не наситилася. Як змучилося серце твоє, говорить Господь Бог, коли ти робила всi оцi30

вчинки свавiльної розпусної жiнки! Коли ти будувала мiсця своєї розпусти на кожному роздорiж-31

жi, а пiдвищення своє робила на кожному майданi, то не була ти, як блудниця, щоб збирати заплату
за розпусту, але як перелюбна жiнка, що замiсть свого чоловiка бере собi чужих. Усiм блудницям32, 33

дають дарунка, а ти сама давала дарунки свої всiм коханцям своїм, i пiдкуповувала їх, щоб прихо-
дили до тебе звiдусiль на розпусту з тобою. I було тобi при твоїй розпустi навпаки вiд iнших жiнок,34

бо не волочились за тобою, а через те, що ти давала заплату за розпусту, i заплата за розпусту не
давалась тобi, то сталось тобi навпаки. Тому то, розпуснице, послухай Господнього слова: Так35, 36

говорить Господь Бог: За те, що виливалась твоя розпуста, i вiдкривалась твоя нагота в блудодiй-
ствi твоїм з твоїми коханцями та зо всiма божками гидоти твоєї, i за кров синiв твоїх, яких ти давала
їм, тому ось Я позбираю всiх коханцiв твоїх, яким була ти приємна, i всiх, кого ти кохала, разом з37

тими, кого ти зненавидiла, i зберу їх коло тебе знавкола, i вiдкрию їм наготу твою, i вони побачать
увесь твiй сором! I засуджу тебе присудом на перелюбниць та тих, що кров проливають, i дам тебе38

на кров лютости та заздрости... I вiддам тебе в їхню руку, i вони зруйнують твоє мiсце розпусти, i39

порозвалюють пiдвищення твої, i постягають з тебе шати твої, i позабирають пишнi вбрання твої, i
покладуть тебе зовсiм нагою... I зберуть проти тебе збори, i закидають тебе камiнням, i порубають40

тебе своїми мечами... I попалять доми твої огнем, i зроблять на тебе присуди на очах багатьох жi-41

нок. I зроблю Я кiнець, щоб не була ти розпусницею, i ти вже не будеш давати дарунка за розпусту!
I заспокоїться Моя лютiсть на тебе, i вiдiйде вiд тебе Моя заздрiсть, i я заспокоюся, i не буду вже42

гнiватися. За те, що ти не пам’ятала про днi своєї молодости, i гнiвила Мене всiм тим, то й Я ось43

поверну дорогу твою на твою голову, говорить Господь Бог, щоб не чинила ти розпусти пiсля всiх
гидот своїх!... Ось кожен приповiстник говоритиме про тебе приповiстку, кажучи: Яка мати така її44

донька! Ти дочка своєї матерi, що покинула свого чоловiка та своїх синiв, i ти сестра своїх сестер,45

що покидали своїх чоловiкiв та своїх синiв. Мати ваша хiттейка, а ваш батько амореєць! А старша46

сестра твоя Самарiя та дочки її, що сидять по лiвицi твоїй, а сестра твоя, менша вiд тебе, що сидить



491 КНИГА ЄЗЕКIЇЛЯ 16. 47–17. 22

по правицi твоїй це Содома та дочки її. А ти хiба не ходила їхнiми дорогами й не робила за їхнiми 47

гидотами? Мало бракувало, i зiпсулася б ти бiльше вiд них на всiх своїх дорогах! Як живий Я, го- 48

ворить Господь Бог, не зробила Содома, сестра твоя, вона та дочки її, як зробила ти та твої дочки!
Ось оце була провина твоєї сестри Содоми: пиха, ситiсть їжi та преспокiйний спокiй були в неї та 49

в її дочок, а руки вбогого та бiдного вона не змiцняла. I запишались вони, i робили гидоти перед 50

Моїм обличчям. I Я їх вiдкинув, як побачив оце. А Самарiя не нагрiшила й половини грiхiв твоїх, 51

та ти побiльшила гидоти свої бiльш вiд них, i оправдала сестер своїх усiма своїми гидотами, якi ти
зробила. Тож носи свою ганьбу ти, що чинила її для своїх сестер, через твої грiхи, якими гидоти 52

чинила ти бiльше за них, вони будуть справедливiшi за тебе! I також посоромся, i носи свiй сором
за твоє всправедливлення своїх сестер! I поверну Я їхню долю, долю Содоми та дочок її, i Самарiю 53

та дочок її, i поверну долю твою серед них, щоб носила ти свiй сором, i соромилася всього того, 54

що ти наробила, потiшаючи їх. А твої сестри, Содома та дочки її, вернуться до свого попереднього 55

стану, i Самарiя та дочки її вернуться до свого попереднього стану, i ти та дочки твої вернетесь до
свого попереднього стану. I не була сестра твоя Содома згадувана в устах твоїх за днiв твоїх гор- 56

дощiв, поки не вiдкрилося зло твоє, коли ганьбили тебе дочки Сирiї та всiх околиць його, i дочки 57

филистимськi погорджували тебе звiдусiль. Свою розпусту та гидоти свої, ти їх понесеш, говорить 58

Господь. Бо так говорить Господь Бог: I зроблю Я з тобою, як робила ти, що погордила присягою, 59

щоб зламати заповiта. I згадаю Я Свого заповiта з тобою за днiв твоєї молодости, i поставлю тобi 60

заповiта вiчного. I ти згадаєш про свої дороги й засоромишся, коли ти вiзьмеш сестер своїх, стар- 61

ших вiд тебе, разом з меншими вiд тебе i дам їх тобi за дочок, але не з твого заповiту. I вiдновлю 62

Я Свого заповiта з тобою, i ти пiзнаєш, що Я Господь, щоб згадала ти й засоромилася, i не мо- 63

гла бiльше вiдкривати уста перед ганьбою своєю, коли прощу тобi все, що ти наробила, говорить
Господь Бог.

I було менi слово Господнє таке: Сину людський, загадай загадку, i склади притчу Iзраїлевому 17, 2

домовi, та й скажи: Так говорить Господь Бог: великий орел великокрилий, з широко розгорне- 3

ними крилами, повний рiзнокольорового пiр’я, прилетiв до Ливану, i взяв верховiття кедру. Чубка 4

галузок його обiрвав, i принiс його до купецького краю, у мiстi гандлярiв поклав його. I взяв вiн 5

з насiння тiєї землi, i посiяв його до насiнневого поля, узяв i засадив його над великими водами,
немов ту вербу. I воно виросло, i стало гiллястим виноградом, низькорослим, що обертав свої га- 6

лузки до нього, а його корiння були пiд ним. I стало воно виноградом, i вигнало вiття, i пустило
галузки. Та був ще один великий орел, великокрилий та густоперий. I ось той виноград витянув 7

пожадливо своє корiння на нього, i свої галузки пустив до нього, щоб вiн напоїв його з грядок свого
засадження. Вiн був посаджений на доброму полi при великих водах, щоб пустив галузки та при- 8

нiс плiд, щоб став пишним виноградом. Скажи: Так говорить Господь Бог: Чи поведеться йому? 9

Чи не вирвуть корiння його, i не позривають плоду його, так що вiн засохне? Усе зелене галуззя
його посохне, i не треба великого рамена та численного народу, щоб вирвати його з його корiння.
I ось хоч вiн засаджений, чи поведеться йому? Чи всихаючи, не всохне вiн, як тiльки доторкне- 10

ться його схiднiй вiтер? Вiн усохне на грядках, де посаджений... I було менi слово Господнє таке: 11

Скажи ж домовi ворохобному: чи ви не пiзнали, що це? Скажи: Ось прийшов вавилонський цар 12

до Єрусалиму, i взяв його царя та його князiв, i вiдвiв їх до себе до Вавилону. I взяв iз царського 13

насiння, i склав з ним умову, i ввiв його в присягу, i забрав потужних землi, щоб це було царство 14

низьке, щоб воно не пiдiймалося, щоб дотримувало його умову, i було їй вiрним. Але той збунту- 15

вався проти нього, послав своїх послiв до Єгипту, щоб дали йому коней та багато народу. Чи йому
поведеться? Чи втече той, хто робить таке? А коли зламає умову, то чи врятується вiн? Як живий 16

Я, говорить Господь Бог, у мiсцi царя, який поставив його царем, той, що погордив його присягою
та зламав свою умову з ним, помре в нього в Вавилонi! I фараон не поможе йому на вiйнi вели- 17

ким вiйськом та численним народом, коли насиплють вала та збудують башту, щоб вигубити багато
душ. I погордив вiн присягою, щоб зламати умову, хоч дав був свою руку, i все те зробив, тому вiн 18

не врятується. Тому так говорить Господь Бог: Як живий Я, присягу Мою, якою вiн погордив, та 19

умову Мою, яку вiн зламав, дам це на його голову! I розтягну над ним Свою сiтку, i буде вiн схо- 20

плений в пастку Мою, i спроваджу його до Вавилону, i розсуджуся з ним там за його спроневiрення,
яке вiн спроневiрив проти Мене. I всi втiкачi його з усiх його полкiв попадають вiд меча, а позо- 21

сталi будуть розпорошенi на всi вiтри. I пiзнаєте ви, що Я, Господь, говорив! Так говорить Господь 22
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Бог: I вiзьму Я з верховiття високого кедру, i дам до землi. З чубка галузок його вирву тендiтну, i
Сам посаджу на високiй та стрiмкiй горi. На високiй горi Iзраїлевiй посаджу її, i вона випустить23

галузку й принесе плiд, i стане сильною кедриною. I буде пробувати пiд ними усяке птаство, усяке
крилате буде перебувати в тiнi його галузок. I пiзнають усi польовi дерева, що Я, Господь, понизив24

високе дерево, повищив дерево низьке, висушив дерево зелене, i дав розцвiстися дереву сухому. Я,
Господь, говорив i вчинив!

I було менi слово Господнє таке: Що це вам, що ви складаєте приповiстку на Iзраїлеву землю,18, 2

говорячи: Батьки їли неспiле, а оскома в синiв на зубах! Як живий Я, говорить Господь Бог, не3

будете вже складати тiєї приповiстки в Iзраїлi! Тож усi душi Мої: як душа батькова, так i душа си-4

нова Мої вони! Душа, що грiшить, вона помре. А чоловiк, коли вiн справедливий, i робить право та5

справедливiсть, на горах жертвенного не їсть, i очей своїх не зводить до божкiв Iзраїлевого дому,6

i жiнки свого ближнього не занечищує, а до жiнки в часi її нечистоти не наближується, i нiкого не7

тисне, боржниковi заставу його конче звертає, грабунку не чинить, хлiб свiй дає голодному, а голо-
го покриває одежею, на лихву не дає, а вiдсоткiв не бере, вiд кривди вiдвертає руку свою, чинить8

правдивий суд помiж чоловiком та чоловiком, уставами Моїми ходить, а прав Моїх дотримує, щоб9

чинити правду, справедливий такий конче буде жити, говорить Господь Бог! А як породить вiн си-10

на насильника, що кров проливає, i робить хоч тiльки одне з того, чого вiн усього того не робив,11

а також на горах жертвенне їв, i жiнку свого ближнього занечищував, убогого й бiдаря утискав,12

грабунки чинив, застави боржниковi не звертав, i до божкiв зводив свої очi, гидоту робив, на лихву13

давав, i вiдсоток брав, то чи буде вiн жити? Не буде вiн жити! Вiн усi тi гидоти чинив, вiн мусить кон-
че померти, кров його буде на ньому! А ось породив вiн сина, i той побачив усi грiхи свого батька,14

якi той робив, i хоч бачив, та не робив, як той: на горах жертвенного не їв, i очей своїх до божкiв15

Iзраїлевого дому не зводив, жiнки свого ближнього не занечищував, i нiкого не утискав, застави16

у застав не брав, i грабунку не чинив, хлiб свiй голодному давав, а голого одежею покривав, вiд17

кривди свою руку вiдвертав, лихви та вiдсоткiв не брав, права Мої чинив, уставами Моїми ходив,
такий не помре за провину свого батька, вiн конче буде жити! Батько ж його, за те, що утиском18

тиснув, грабунком грабував брата, i що недобре чинив серед народу свого, то ось вiн помре за про-
вину свою! А скажете ви: Чому той син не понiс провину за батька? Але ж син той чинив право та19

справедливiсть, дотримував усi устави Мої й виконував їх, вiн конче буде жити! Та душа, що грi-20

шить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову,
справедливiсть справедливого буде на ньому, а несправедливiсть несправедливого на тому буде.
А коли б несправедливий вiдвернувся вiд усiх грiхiв своїх, яких наробив, i виконував усi устави21

Мої, i робив право та справедливiсть, буде конче вiн жити, не помре! Усi його грiхи, якi наробив22

вiн, не згадаються йому, вiн буде жити в своїй справедливостi, яку чинив! Чи Я маю вподобання в23

смертi несправедливого? говорить Господь Бог, чи ж не в тому, щоб вiн повернувся з дорiг своїх та й
жив? А коли б справедливий вiдвернувся вiд своєї справедливости й став робити кривду, усi тi ги-24

доти, якi робить несправедливий, то чи такий буде жити? Усi справедливостi його, якi вiн робив, не
згадаються, за своє спроневiрення, що вiн спроневiрив, i за грiх свiй що згрiшив, за них вiн помре!
А ви кажете: Неправа Господня дорога! Послухайте но, доме Iзраїлiв, чи ж дорога Моя неправа?25

Чи не вашi дороги неправi? Коли б справедливий вiдвернувся вiд своєї справедливости й чинив26

кривду, i за те помер, то вiн помре за кривду свою, яку вiн чинив. А коли б несправедливий вiдвер-27

нувся вiд своєї несправедливости, яку вiн чинив, i чинив би право та справедливiсть, вiн душу свою
при життi збереже. I коли б вiн побачив, i вiдвернувся вiд усiх своїх грiхiв, якi вiн чинив, то конче28

буде вiн жити, не помре! А Iзраїлiв дiм каже: Неправа Господня дорога! Чи ж Мої дороги неправi,29

доме Iзраїлiв? Чи ж то не вашi дороги неправi? Тому буду судити вас, доме Iзраїлiв, кожного за30

дорогами його, говорить Господь Бог. Покайтеся, i вiдвернiться вiд усiх ваших грiхiв, i не буде вам
провина на спотикання! Поскидайте з себе всi вашi грiхи, якими ви грiшили, i створiть собi нове31

серце та нового духа! I нащо маєте померти, Iзраїлiв доме? Бо не жадаю Я смерти помираючого,32

говорить Господь Бог, але покайтеся та й живiть!
А ти пiсню жалобну здiйми про князiв Iзраїлевих, та й скажи: Яка твоя мати левиця: Лягла19, 2

помiж левiв, серед левчукiв вона викохала левенят! I одне iз своїх левенят вона вигодувала, лев-3

чуком воно стало, i здобич ловити навчився, людину вiн жер! I похiд розголосили народи на нього,4

в їхню яму вiн схоплений був, i його в ланцюгах до краю єгипетського вiдвели... Як левиця поба-5
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чила, що надаремно чекає, що пропала надiя її, то взяла вона знову одне iз своїх левенят, i вчинила
його левчуком. I ходив вiн мiж левами й став левчуком, i здобич ловити навчився, людину вiн жер! 6

I вiн розбивав їхнi палати, i руйнував їхнi мiста, i вiд голосу рику його остовпiла земля й що на нiй! 7

Та пастку на нього поставили люди знавкола з округ, i свою сiтку на нього розкинули, i вiн схопле- 8

ний був в їхню яму! I кинули в клiтку його в ланцюгах, i його вiдвели до царя вавилонського, i в 9

твердиню його запроторили, щоб голос його вже не чувся на горах Iзраїлевих... Твоя мати, як той 10

виноград у винограднику, посадженому над водою, плодюча й гiлляста була через води великi. I 11

виросли пруття мiцнi, й надавались на берла володарiв, i височiв мiж гущавинами його зрiст, i вiн
показався в своїй висотi, у численних галузках своїх! Та була вона вирвана в лютостi, об землю 12

кинена, i вiтер зо сходу зсушив її плiд, поламалися й повисихали вони, а її мiцний прут огонь його
зжер... А тепер посадили її на пустинi, у краї сухому й безвiдному, i вийшов огонь iз прута її вiтки 13, 14

та й пожер її плiд, i немає у неї мiцного прута, берла на панування... Це пiсня жалобна, i буде за
пiсню жалоби вона.

I сталося за сьомого року, в п’ятому мiсяцi, у десятому днi мiсяця, поприходили люди з Iзра- 20
їлевих старших, щоб запитатися в Господа, i посiдали передо мною. I було менi слово Господнє 2

таке: Сину людський, говори з Iзраїлевими старшими та й скажеш до них: Так говорить Господь 3

Бог: Чи ви прийшли, щоб запитатися в Мене? Як живий Я, не вiдповiм вам, говорить Господь Бог!
Чи ти розсудиш їх, чи ти їх розсудиш, сину людський? Завiдом їх про гидоти їхнiх батькiв, та й 4, 5

скажеш до них: Так говорить Господь Бог: Того дня, коли Я був вибрав Iзраїля, i пiднiс Свою руку
до насiння Якового дому, i вiдкрився їм в єгипетському краї, i пiднiс Свою руку до них, говорячи:
Я Господь, Бог ваш, того дня Я пiднiс Свою руку до них, щоб вивести їх з єгипетського краю до 6

Краю, що Я вислiдив для них, що тече молоком та медом, що вiн окраса для всiх країв. I сказав 7

Я до них: Вiдкидайте кожен гидоти вiд очей своїх, i не занечищуйтеся божками Єгипту. Я Господь,
Бог ваш! Та були вони ворохобнi проти Мене, i не хотiли слухатися Мене, не вiдкидали кожен ги- 8

дот вiд очей своїх, i не покинули єгипетських божкiв. I подумав Я, що виллю на них Свою лютiсть,
що докiнчу на них Свiй гнiв посеред єгипетського краю. I зробив Я ради Свого Ймення, щоб воно 9

не безчестилося на очах тих народiв, що вони серед них, що Я вiдкрився їм на їхнiх очах, щоб ви-
вести їх з єгипетського краю. I вивiв Я їх з єгипетського краю, i спровадив їх до пустинi. I дав їм 10, 11

постанови Свої, i познайомив їх з постановами Моїми, якi коли чинитиме людина, то житиме ними.
I також дав Я їм Свої суботи, щоб були вони знаком помiж Мною та мiж ними, щоб пiзнати, що Я 12

Господь, що освячує їх. Та став ворохобним проти мене Iзраїлiв дiм на пустинi, уставами Моїми 13

не ходили вони, i повiдкидали Мої постанови, якi коли чинить людина, то житиме ними, а суботи
Мої дуже зневажали. Тому Я сказав був, що виллю лютiсть Свою на них на пустинi, щоб вигубити
їх. Та зробив Я ради Ймення Свого, щоб воно не зневажалося на очах тих народiв, що на їхнiх 14

очах Я вивiв їх. Але й Я, прирiкаючи, пiднiс їм Свою руку на пустинi, що не впроваджу їх до Краю, 15

якого Я дав, що тече молоком та медом, що окраса вiн для всiх країв, за те, що постанови Мої 16

вони вiдкинули, а устави Мої не ходили вони ними, i суботи Мої зневажали, бо за своїми божка-
ми ходило їхнє серце... I змилувалось Моє око над ними, щоб не нищити їх, i не зробив Я з ними 17

кiнця на пустинi. I сказав Я їхнiм синам на пустинi: Уставами ваших батькiв не ходiть, i постанов 18

їхнiх не перестерiгайте, i божками їхнiми не занечищуйтесь! Я Господь, Бог ваш, уставами Моїми 19

ходiть, i постанови Мої перестерiгайте й виконуйте їх. I святiть суботи Мої, i вони стануть знаком 20

помiж Мною та мiж вами, щоб пiзнати, що Я Господь, Бог ваш! Та стали ворохобнi тi сини проти 21

Мене, уставами Моїми не ходили, а постанов Моїх не перестерiгали, щоб виконувати їх, якi коли
робить людина, то житиме ними, i суботи Мої зневажали. I подумав Я був, що виллю лютiсть Свою
на них, щоб заспокоїти гнiв Мiй на них на пустинi. I вiдвернув Я Свою руку, i зробив ради Ймення 22

Свого, щоб не зневажати його на очах тих народiв, що на їхнiх очах Я їх вивiв. Та й Я, прирiкаючи, 23

пiднiс їм Свою руку на пустинi, щоб розпорошити їх серед народiв i порозсипати їх по краях, за 24

те, що постанов Моїх не чинили, i устави Мої вiдкинули, а суботи Мої зневажали, i до божкiв своїх
батькiв були їхнi очi. I тому Я дав їм мати устави недобрi, i постанови, що не будуть вони жити 25

ними. I занечистив Я їх їхнiми дарунками, перепровадженням через огонь кожного, хто вiдкриває 26

утробу, щоб спустошити їх, щоб пiзнали вони, що Я Господь! Тому говори до Iзраїлевого дому, сину 27

людський, i скажи до них: Так говорить Господь Бог: Ще оцим зневажали Мене батьки вашi, коли
спроневiрилися проти Мене: коли Я ввiв їх до Краю, що про нього, прирiкаючи, пiдносив Я Свою 28
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руку дати його їм, то коли вони бачили всякий високий пагiрок i всяке густе дерево, то приносили
там свої жертви, i давали там свої дари, що гнiвили Мене, i складали там свої любi пахощi, i прино-
сили там свої литi жертви. I сказав Я до них: Що це за висота, що ви ходите туди? I зветься вона29

Бама аж до цього дня. Тому скажи до Iзраїлевого дому: Так говорить Господь Бог: Чи ви будете30

занечищуватися дорогою своїх батькiв i будете ходити в розпустi за гидотами їхнiми? А приноше-31

нням ваших дарiв, перепровадженням ваших синiв через огонь ви занечищуєтеся при всiх ваших
божках аж до сьогоднi. А ви хочете питати Мене, Iзраїлiв доме? Як живий Я, говорить Господь Бог,
не дам Я вам вiдповiдi! А що входить вам на серце, зовсiм не станеться те, що ви говорите: Будемо,32

як iншi народи, як племена Краю, служити дереву та каменю. Як живий Я, говорить Господь Бог,33

рукою потужною й витягненим раменом та виливаною лютiстю буду царювати над вами! I виведу34

вас iз тих народiв, i позбираю вас iз тих країв, де ви розпорошенi рукою потужною й витягненим
раменом та виливаною лютiстю. I заведу вас до пустинi народiв, i буду там судитися з вами лицем35

до лиця, як судився Я з вашими батьками на пустинi єгипетського краю, так буду судитися з вами,36

говорить Господь Бог! I проведу вас пiд палицею, i введу вас у зв’язок заповiту. I повибираю з37, 38

вас бунтiвникiв та тих, що грiшать проти Мене, повипроваджую їх з краю їхнього пробування, i до
Iзраїлевої землi вже не ввiйдуть вони! I пiзнаєте ви, що Я Господь! А ви, Iзраїлiв доме, так говорить39

Господь Бог: Кожен iдiть, служiть своїм божкам! Але потiм ви напевно будете слухатися Мене, i
святого Ймення Мого ви вже не зневажите своїми дарунками та своїми божками... Бо на Моїй40

святiй горi, на високiй Iзраїлевiй горi, говорить Господь Бог, там буде служити Менi ввесь Iзраїлiв
дiм, увесь вiн, що в Краю, там Я їх уподобаю Собi, i там зажадаю ваших приношень i первоплодiв
ваших приношень у всiх ваших святощах! Любими пахощами вподобаю Собi вас, коли вас виве-41

ду з народiв, i зберу вас iз тих країв, де ви розпорошенi, i буду Я святитися мiж вами на очах усiх
поган. I пiзнаєте ви, що Я Господь, коли впроваджу вас до Iзраїлевої землi, до того Краю, що про42

нього, прирiкаючи, пiднiс Я Свою руку дати його вашим батькам. I згадаєте там свої дороги, i всi43

свої вчинки, якими ви занечистилися, i почуєте огидження перед самими собою за всi вашi лиха, якi
наробили... I пiзнаєте, що я Господь, коли Я чинитиму з вами ради Ймення Свого, а не за вашими44

злими дорогами та за вашими зiпсутими вчинками, доме Iзраїлiв, говорить Господь Бог. I було менi45

слово Господнє таке: Сину людський, зверни обличчя своє в напрямi на пiвдень, i крапай словами46

на полудень, i пророкуй на лiс пiвденного поля. I скажи до пiвденного лiсу: Послухай Господнього47

слова: Так говорить Господь Бог: Ось у тобi запалю Я огонь, i поїсть вiн у тебе кожне дерево зеле-
не, i кожне дерево сухе; полум’яний огонь не погасне, i будуть попаленi ним всi простори вiд пiвдня
до пiвночi. I побачить кожне тiло, що Я, Господь, розпалив його, i вiн не погасне! I сказав я: О48, 49

Господи, Боже, вони менi кажуть: Чи вiн не говорить самi тiльки притчi?
I було менi слово Господнє таке: Сину людський, зверни ти обличчя своє до Єрусалиму, i кра-21, 2

пай словами на святинi, i пророкуй на землю Iзраїлеву. I скажи Iзраїлевiй землi: Так говорить3

Господь: Ото Я проти тебе, i меча Свого витягну з пiхви його, i витну з тебе справедливого й не-
справедливого. Через те, що Я витну з тебе справедливого й несправедливого, тому вийде Мiй4

меч проти кожного тiла вiд пiвдня на пiвнiч. I кожне тiло пiзнає, що Я Господь, витяг меча Свого5

з пiхви його, уже не вернеться вiн! А ти, сину людський, стогни, нiби мав би ти зламанi стегна, i6

гiрко стогни на їхнiх очах! I буде, коли тобi скажуть: Чого то ти стогнеш? то скажеш: На звiстку,7

що йде, i кожне серце розтане, i всякi руки ослабнуть, i погасне всякий дух, i всi колiна зайдуться
водою! Оце прийде та станеться, каже Господь Бог. I було менi слово Господнє таке: Сину люд-8, 9

ський, пророкуй i кажи: Так говорить Господь: Скажи: Меч, меч, нагострений вiн та блискучий!
Щоб приносити жертву нагострений вiн, щоб блищати вiн був полiрований. Хiба будемо радiти?10

Хiба жезло сина Мого легковажить усякеє дерево? I дали його виполiрувати, щоб узяти в доло-11

ню. Це нагострений меч, i вiн полiрований, щоб дати його в руку вбивця... Кричи та реви, сину12

людський, бо вiн проти народу Мого, вiн проти всiх князiв Iзраїлевих, їх вiддано мечевi з наро-
дом Моїм, тому вдарся по стегнах! Та вiн уже випробуваний. Та що ж тепер, коли йому жезло13

обридло? Вiн не встоїть, каже Господь Бог. А ти, сину людський, пророкуй, i вдар долонею об14

долоню, i нехай меч подвоїться та потроїться! Це меч побитих, великий меч забитого, що кружляє
довкола них. Щоб стопилося серце й полягло якнайбiльше при всiх їхнiх брамах, Я дам рiзанину15

меча. О горе, вiн справдi зроблений блискучим, виполiруваним на рiзанину! Об’єднайся, право-16

руч iди, зверни лiворуч, iди, куди тiльки звернене буде вiстря твоє... I Я вдарю долоню Свою об17
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долоню Свою, i Свою лють заспокою. Я, Господь, це прорiк! I було менi слово Господнє таке: А 18, 19

ти, сину людський, признач собi двi дорозi, якими прибуде меч вавилонського царя. Вони вийдуть
обидвi iз краю одного, а ти вистругай дороговказну руку, на початку дороги до мiста її вистругай.
Признач дорогу, якою прибуде меч до Рабби Аммонових синiв та до Юди в укрiплений Єрусалим. 20

Бо цар вавилонський став на роздорiжжi, на початку двох дорiг. Щоб ворожити чарами, трясе вiн 21

стрiлами, питає домашнiх божкiв, розглядає печiнку. У правицi його був чар на Єрусалим, щоб 22

поставити муроломи, щоб вiдкрити уста на крик, щоб пiдняти голос окриком, щоб поставити муро-
ломи на брами, щоб насипати вала, щоб збудувати башту. Але буде це їм в їхнiх очах, як чарування 23

марнотне, буде для них заприсяження присягами, та вiн згадає провину, щоб були вони схопленi.
Тому так говорить Господь Бог: За те, що ви згадуєте свої провини, що вiдкриваєте вашi грiхи, щоб 24

баченi були вашi грiхи ваших учинкiв, за те, що ви пригадуєте, у ворожi руки схопленi будете! А ти, 25

недостойний, несправедливий князю Iзраїлiв, що надiйшов його день у час провини кiнцевої, так 26

говорить Господь Бог: Зняти завоя й скинути корону! Це не зостанеться так, пiднесеться низьке, а
високе понизиться! Руїною, руїною, руїною покладу його! Та цього не станеться, аж поки не при- 27

йде Той, Хто має право, i Я Йому дам! А ти, сину людський, пророкуй та й скажеш: Так говорить 28

Господь Бог на Аммонових синiв та про їхню ганьбу: I скажеш: Меч, меч вiдкритий на рiзанину,
блискучий, щоб блищав, як та блискавка, для тебе бачили обманнi видiння, пророкували для тебе 29

неправду, щоб посадити його на шию недостойних злочинцiв, яких день прийде в час кари кiнцевої.
Верни ж меча до пiхви його! У мiсцi, де створений ти, у краю походження твого осуджу Я тебе! I 30, 31

виллю на тебе Свiй гнiв, в огнi пересердя Свого на тебе дмухну, i дам тебе в руку людей зухвалих,
якi знищення замишляють! Ти станеш огневi на їжу, твоя кров буде серед землi, не згадають про 32

тебе, бо Я, Господь, говорив це!
I було менi слово Господнє таке: А ти, сину людський, чи будеш судити, чи судитимеш ти мiсто 22, 2

крови? I завiдом його про всi гидоти його, та й скажеш: Так говорить Господь Бог: Мiсто проливає 3

кров у своїй серединi, щоб прийшов його час, i робить божкiв собi, щоб занечищуватися! Кров’ю, 4

що ти проливала, о дочко Єрусалиму, грiшила ти, а божками, яких ти робила, занечистилася, i на-
близила свої днi, i прийшла аж до своїх рокiв. Тому дам тебе народам на ганьбу, i на посмiховисько
для всiх країв! Близькi та далекi вiд тебе насмiхаються з тебе, нечистойменна, багатозаколотна! 5

Ось Iзраїлевi князi, кожен за раменом своїм, були в тебе, щоб кров проливати. Батька та матiр у 6, 7

тебе легковажать, чужинцевi роблять утиск серед тебе, сироту та вдову пригнiчуть у тебе. Моїми 8

святощами ти погорджуєш, а суботи Мої зневажаєш. У тебе є наклепники, щоб кров проливати, 9

i на пагiрках їдять у тебе, розпусту чинять серед тебе. Наготу батька в тебе вiдкривають, жiнку, 10

у часi її мiсячної нечистоти, безчестять у тебе. I один робить гидоту з жiнкою свого ближнього, а 11

той занечищує розпустою невiстку свою, а той безчестить у тебе сестру свою, дочку батька свого...
Пiдкуп беруть у тебе, щоб кров проливати, лихву та вiдсотка береш ти й ошукуєш утиском бли- 12

жнiх своїх. А Мене ти забуваєш, говорить Господь Бог... I ось сплеснув Я руками Своїми за твою 13

кривду, яку ти робила, та за кровопролиття твої, що були в тебе. Чи встоїть твоє серце, чи будуть 14

мiцнi твої руки на тi днi, що Я буду з тобою чинити? Я, Господь, говорив це й зробив! I розпорошу 15

тебе серед народiв, i розсиплю тебе по краях, i викину твою нечистiсть iз тебе. I станеш ти збез- 16

чещеною через себе на очах народiв, i пiзнаєш, що Я Господь!... I було менi слово Господнє таке: 17

Сину людський, дiм Iзраїлiв став менi за жужелицю; усi вони мiдь, i цина, i залiзо, i оливо в серединi 18

горна, жужелицею срiбла сталися. Тому так говорить Господь Бог: За те, що всi ви стали жужели- 19

цею, тому ось Я позбираю вас до серединi Єрусалиму. Як збирають срiбло, i мiдь, i залiзо, i оливо, 20

i цину до середини горна, щоб дмухати на нього огнем, щоб розтопити, так зберу у Своїм гнiвi та в
лютi Своїй, i покладу, i розтоплю вас! I позбираю вас, i дмухну на вас огнем Свого гнiву, i ви будете 21

розтопленi в серединi його... Як розтоплюється срiбло в серединi горна, так будете розтопленi ви в 22

серединi його, i пiзнаєте, що Я, Господь, вилив гнiв Свiй на вас!... I було менi слово Господнє таке: 23

Сину людський, скажи до неї: Ти земля неочищена, у днi гнiву дощем не политая! Змова її проро- 24, 25

кiв серед нього, як ревучий лев, що здобич шматує: жеруть душу, маєток та багатство забирають,
прибiльшують удiв її в серединi її. Священики її ламають Закона Мого, i зневажають Мої святощi, 26

не розрiзняють мiж святим та несвятим, i не оголошують рiзницi мiж нечистим та чистим, вiд субiт
Моїх закривають свої очi. I був Я зневажений серед них. Князi її в серединi її, немов тi вовки, що 27

здобич шматують, щоб розливати кров, щоб губити душi ради користи. А пророки її все замазу- 28
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ють болотом, бачать марноту, i чарують собi неправдою, вони кажуть: Так говорить Господь Бог, а
Господь не говорив... Народи Краю тиснуть утиском та грабують грабунком, а вбогого та бiдака29

гноблять, а чужинця тиснуть у безправ’ї... I шукав Я мiж ними чоловiка, що поставив би загороду,30

i став би в виломi перед Моїм обличчям за цей Край, щоб Я не знищив його, та Я не знайшов! I Я31

вилив на них Свiй гнiв, огнем пересердя Свого повигублював їх, їхню дорогу Я дав на їхню голову,
каже Господь Бог...

I було менi слово Господнє таке: Сину людський, були собi двi жiнки, дочки однiєї матерi. I23, 2, 3

чинили вони в Єгиптi розпусту, у своїй молодостi чинили розпусту, там почавленi їхнi груди, там
замацанi їхнi перса дiвочi. А їхнi iмена: Огола старша та Оголива сестра її. I стали вони Мої, i4

породили синiв та дочок. А їхнi iмена: Самарiя Огола, а Єрусалим Оголива. I стала розпусною5

Огола, бувши Моєю, i кохалася з своїми коханцями, з асирiянами, хто був їй близький, що їхнє6

убрання блакить, намiсники та заступники вони, усi вони юнаки вродливi, вершники, що гарцюють
на конях. I дала вона свою розпусту їм, що всi вони добiрнi Ашшуровi сини, i всiма, яких кохала, i7

всiма своїми божками була вона занечищена. Та не вiдкидала вона своєї розпусти й вiд єгиптян, бо8

вони лежали з нею в її молодостi, i вони стискали дiвочi її перса, i виливали свою розпусту на неї...
Тому й дав Я її в руку її коханкiв, у руку Ашшурових синiв, що з ними кохалась вона. Вони вiд-9, 10

крили її наготу, позабирали синiв її та дочок її, а її забили мечем... I стала вона неславним iм’ям для
жiнок, i присуди зробили на нiй. А сестра її Оголива бачила це, але вчинила любов свою гiршою11

вiд неї, а розпусту свою бiльшою вiд розпусти своєї сестри. Вона кохалася з синами Ашшуровими,12

з близькими їй намiсниками та заступниками, досконало зодягненими, з верхiвцями, що гарцюють
на конях, усi вони юнаки вродливi. I побачив Я, що вона обезчещена, що дорога одна їм обом. Та13, 14

вона ще додала до розпусти своєї, бо коли побачила мужiв, вирiзьблених на стiнi, зображення хал-
деїв, креслених i запущених червонилом, пiдперезаних поясом по стегнах своїх, вони з опадаючим15

завоєм на головi їхнiй, усi вони на вигляд вiйськовi старшини, подоба синiв вавилонських, Халдея
край народження їхнього, то пожадала вона їх через сам погляд очей своїх, i послала посланцiв по16

них, до Халдеї. I прийшли до неї сини Вавилону на ложе любовне, i занечистили її своєю розпу-17

стою, i вона занечистилася ними, i вiдвернулася душа її вiд них... I вiдкрила вона розпусту свою, i18

вiдкрила свою наготу, тому вiдвернулася душа Моя вiд неї, як вiдвернулася душа Моя вiд її сестри.
I побiльшила вона розпусту свою на згадку днiв своєї молодости, коли чинила розпусту в єгипет-19

ському краї. I жадала вона собi на коханцiв тих, що їхня плоть плоть ослина, а їхня похiть похiть20

жеребця. I згадала ти розпусту своєї молодости, коли єгиптяни стискали груди твої ради перс тво-21

єї молодости. Тому, Оголиво, так говорить Господь Бог: Ось Я збуджу коханцiв твоїх на тебе, що22

вiд них вiдвернулася душа твоя, i спроваджу їх на тебе з довкiлля, синiв Вавилону, i всiх халдеїв,23

Пекод, i Шоа, i Коа, i всiх синiв Ашшурових з ними, уродливi то юнаки, усi вони начальники та
заступники, вiйськовi старшини та славнi, усi вони гарцюють на конях. I прийдуть на тебе з пiв-24

ночi, з колесницями та з колесами, та зо збором народiв; щита великого й щита малого та шоломи
покладуть проти тебе навколо. I дам їм право, i вони засудять тебе за своїми правами. I зверну Я25

лютiсть Свою на тебе, i вони зроблять з тобою в гнiвi: пообтинають носа твого та вуха твої, а що
полишиться в тебе, вiд меча упаде. Вони позабирають синiв твоїх та дочок твоїх, а що залишиться
в тебе, буде пожерте огнем... I постягають iз тебе шати твої, i позабирають речi пишноти твоєї. I26, 27

спиню Я розпусту твою в тебе, i розпусту твою з єгипетського краю, i ти не зведеш очей своїх на
них, а про Єгипта вже не згадаєш. Бо так говорить Господь Бог: Ось Я даю тебе в руку того, кого28

ти зненавидiла, у руку тих, що вiд них вiдвернулася душа твоя. I зроблять з тобою в ненавистi, i29

вiзьмуть здобуток твiй, i поставлять тебе нагою та голою, i буде вiдкрита нагота перелюбу твого, i
розпуста твоя та твiй блуд... Будуть робити це тобi за твоє ходiння в розпустi з народами, за те,30

що ти збезчестилась їхнiми божками. Дорогою своєї сестри ти ходила, тому дам її келiха в твою31

руку. Так говорить Господь Бог: Келiха своєї сестри ти вип’єш, глибокого та широкого; станеш за32

жарт та за посмiховисько, це багатомiсткий келiх. П’янством та смутком будеш наповнена, буде33

це келiх спустошення й розруху, келiх твоєї сестри Самарiї. I ти вип’єш його, i витягнеш усе, а34

череп’я його порозбиваєш, i перса свої порозриваєш, бо це Я говорив, каже Господь Бог. Тому35

так говорить Господь Бог: Через те, що ти забула Мене, i кинула мене за спину свою, то й ти носи
розпусту свою та свiй блуд! I сказав Господь до мене: Сину людський, чи будеш судити Оголу та36

Оголиву? То викажи їм їхнi гидоти! Бо вони перелюб чинили, i кров на їхнiх руках, i з божками37
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своїми перелюб чинили, i також синiв своїх, яких породили Менi, перепроваджували через огонь
для них на їжу... Ще оце чинили Менi: Занечистили святиню Мою того дня, i суботи Мої зневажи- 38

ли. А коли вони рiзали синiв своїх для своїх божкiв, то приходили до Моєї святинi того дня, щоб 39

збезчестити її, i оце так робили вони в серединi Мого дому... А що бiльше, посилали до мужiв, що 40

здалека приходять, що до них був посланий посланець, i ось поприходили тi, що для них ти вмила-
ся, нафарбувала блакитом очi свої й оздобою приоздобилася. I сiла ти на дорогоцiнному лiжку, а 41

перед ним накритий стiл, i поклала на ньому кадило Моє та оливу Мою. I голос заспокоєної товпи 42

лунав при ньому, i до мужiв тiєї товпи спроваджували ще п’яних з пустинi, i давали нараменники на
їхнi руки та пишнi корони на їхнi голови. I сказав Я до тiєї, що в’янула вiд перелюбу: Буде тепер 43

вона ще далi чинити розпусту? I прийшли до неї, як приходять до блудницi, так приходили до Ого- 44

ли та Оголиви, розпусних жiнок. А люди справедливi вони розсудять їх правом про тих, що чинять 45

перелюб, та правом про тих, що кров проливають, бо вони чинять перелюб, i кров на їхнiх руках.
Бо так говорить Господь Бог: Скликати б на них збори, i дати їх на страх та на здобич! I збори 46, 47

закидають їх камiнням, i порозсiкають їх своїми мечами, синiв їхнiх та їхнiх дочок повбивають, а
їхнi доми попалять огнем... I спиню Я розпусту в Краю, i буде наука всiм жiнкам, i вони не будуть 48

робити такого, як ваша розпуста! I покладуть вони вашу розпусту на вас, i ви будете носити грiхи 49

ваших божкiв. I ви пiзнаєте, що Я Господь Бог!
А за дев’ятого року, десятого мiсяця, десятого дня мiсяця було менi слово Господнє таке: Сину 24, 2

людський, напиши собi iм’я цього дня, цього самого дня, бо вавилонський цар саме цього дня на-
ступив на Єрусалим. I розкажи притчу на дiм ворохобности, та й скажеш їм: Так говорить Господь 3

Бог: Пристав ти котла, пристав та й налий води в нього. Повкладай його куснi до нього, усякий 4

добрий кусок, стегно та лопатку, наповни кiстками добiрними. Вiзьми добiрнiше з отари, розклади 5

пiд ним дрова, звари його куснi, i щоб у ньому зварилися костi його. Тому так Господь Бог про- 6

мовляє: Горе мiсту цьому душогубному, котловi, що iржа його в ньому, i що його iржа не сходить
iз нього! Кусок за куском повитягуй це з нього; на нього нехай не впаде жеребок! Кров бо його 7

серед нього, вiн на голу скелю її помiстив, не вилив на землю її, щоб порохом вкрити її. Щоб лю- 8

тiсть пiдiйняти, щоб помститися, Я дам його кров на голу скелю, щоб вона непокрита була. Тому 9

так Господь Бог промовляє: Горе мiсту цьому душогубному, збiльшу огнище й Я! Пiдклади дров, 10

розпали цей огонь, довари м’ясо, i вилий росiл, а костi хай спаленi будуть. I постав його порожнiм 11

на вугiлля його, щоб вiн розiгрiвся, i щоб мiдь його розпалилась, i щоб розтопилась у ньому не-
чистiсть його, щоб iржа його зникла. Увесь труд надармо пiшов, i не зiйшла з нього його велика 12

iржа, в огонь його з його iржею! У твоїй нечистотi є розпуста. За те, що Я чистив тебе, але чистим 13

не став ти, ти з своєї нечистости вже не вiдчистишся, аж поки Я не заспокою Свою лютiсть на тобi.
Я, Господь, це казав, i надiйде воно! I зроблю, не звiльню, i не змилуюся, за твоїми дорогами та за 14

твоїми дiлами засудять тебе, це Господь Бог промовляє! I було менi слово Господнє таке: Сину 15, 16

людський, ось Я вiзьму вiд тебе несподiваним ударом утiху очей твоїх, а ти не голоси й не плач, i
нехай не виступить сльоза твоя. Стогни собi тихо, жалоби по померлих не роби, прикрасу голови 17

своєї обвий на себе, а взуття своє взуй на ноги свої, i не закривай вусiв, i не їж жалобного хлiба.
I говорив я до народу рано, а ввечерi померла менi жiнка... I зробив я рано, як наказано менi. I 18, 19

сказав менi той народ: Чи не розповiси нам, що це нам таке, що ти робиш? I я їм сказав: Було менi 20

слово Господнє таке: Скажи Iзраїлевому дому: Так говорить Господь Бог: Ось Я збезчещу святи- 21

ню Мою, опору вашої сили, утiху ваших очей та любе вашiй душi. А вашi сини та вашi дочки, що ви
покинули їх, попадають вiд меча... I ви зробите, як зробив я: вусiв не закриєте, i хлiба жалобного 22

не будете їсти... А прикраси вашi будуть на ваших головах, i взуття ваше на ваших ногах, не будете 23

голосити, i не будете плакати, а будете сохнути через свої грiхи, i будете стогнати один до одного...
I стане Єзекiїль вам за знака: усе, що робив вiн, будете робити i ви. I коли те прийде, то пiзнаєте 24

ви, що Я Господь Бог. А ти, сину людський, того дня, коли вiзьму вiд них їхню силу, радiсть пи- 25

шноти їхньої, утiху очей їхнiх, прагнення їхньої душi, їхнiх синiв та дочок їхнiх, того дня прийде до 26

тебе врятований, щоб сповiстити про це в твої вуха. Цього дня вiдкриються твої уста разом з цим 27

урятованим, i будеш говорити, i не будеш уже нiмий, i станеш для них знаком. I пiзнають, що Я
Господь!

I було менi слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до Аммонових синiв, i 25, 2

пророкуй на них. I скажеш Аммоновим синам: Послухайте слова Господа Бога: Так говорить Го- 3
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сподь Бог: За те, що ти говориш Ага! про Мою святиню, бо вона збезчещена, i про Iзраїлеву землю,
бо спустошена, i про Юдин дiм, бо пiшов у полон, тому ось Я дам тебе синам сходу на спадок, i4

поставлять вони в тебе шатра свої, i зроблять у тебе мiсця свого пробування. Вони будуть їсти твiй
плiд, i вони будуть пити твоє молоко. I дам я Раббу на стайню для верблюдiв, а Аммонових синiв5

на лiгво отари, i ви пiзнаєте, що Я Господь! Бо так Господь Бог промовляє: За твоє плескання6

рукою, i твоє тупотiння ногою, i що в душi тiшишся ти всiєю своєю погордою до Iзраїлевої землi,
тому ось Я витягну Свою руку на тебе, i дам тебе на здобич для народiв, i витну тебе з народiв, i7

вигублю тебе з країв, знищу тебе, i пiзнаєш, що Я Господь! Так сказав Господь Бог: За те, що Мо-8

ав та Сеїр говорять: Ось Юдин дiм як усi народи, тому ось Я вiдкрию Моавове збiччя вiд мiст, вiд9

його мiст, вiд його кiнця, пишноту землi: Бен-Гаєшiмот, Баал-Меон аж до Кiр’ятаїму. Я дам його10

на спадок для синiв сходу разом з синами Аммоновими, щоб не згадувались Аммоновi сини серед
народiв. А над Моавом зроблю присуди, i пiзнають вони, що Я Господь! Так говорить Господь11, 12

Бог: За те, що Едом мстився мстою над Юдиним домом, i тяжко грiшили, через те, що мстилися
над ними, тому так говорить Господь Бог: I витягну Я руку Свою на Едома, i витну з нього люди-13

ну й скотину, i вчиню його руїною, вiд Теману й аж до Дедану вони попадають вiд меча! I дам Я14

Свою помсту над Едомом у руку Мого народу Iзраїля, i вчиню в Едомi за гнiвом Своїм, за лютiстю
Своєю, i зазнають вони Моєї помсти, говорить Господь Бог! Так говорить Господь Бог: За те, що15

филистимляни чинили в помстi, i мстилися мстою через погорду в душi, щоб нищити в вiчнiй нена-
вистi, тому так говорить Господь Бог: Ось Я витягну Свою руку на филистимлян, i витну керетян, i16

вигублю останок морського берега, i вчиню над ними жорстокi помсти лютими карами. I пiзнають17

вони, що Я Господь, коли Я вчиню Свою помсту серед них!
I сталося одинадцятого року, першого дня мiсяця, було слово Господнє до мене таке: Сину26, 2

людський, за те, що Тир говорить на Єрусалим: Ага! зламалися це дверi народiв, вiн звертається
до мене, i я насичуся, бо вiн знищений, тому так говорить Господь Бог: Ось Я на тебе, Тире, i пi-3

дiйму на тебе багато народiв, як море пiдiймає свої хвилi... I понищать вони мури Тиру, i повалять4

башти його, i вимету з нього порох його, i оберну його на голу скелю... Вiн буде серед моря мiсцем5

розтягнення неводу, бо Я сказав це, говорить Господь Бог, i стане вiн за здобич для народiв, а його6

дочки, що на полi, будуть побитi мечем, i пiзнають вони, що Я Господь! Бо так говорить Господь7

Бог: Ось Я спроваджу до Тиру Навуходоносора, вавилонського царя, з пiвночi, царя над царями,
з конем i колесницею та з верхiвцями, i з ними натовп, i численний народ. Вiн позабиває на полi8

дочок твоїх мечем, i зробить на тебе башту, i насипле на тебе вала, i поставить проти тебе щита... I9

дасть муролома на мури твої, i порозбиває мечами своїми вiн башти твої! Вiд надмiру коней його10

закриє тебе їхня курява, вiд цокоту вершника, колеса та колесницi затремтять твої мури, як буде вiн
входити в брами твої, як входять до мiста з розламаним муром... Копитами коней своїх вiн потопче11

усi твої вулицi, позабиває мечем твiй народ, i на землю попадають пам’ятники твоєї могутности...
I вони розграбують багатство твоє, i пограбують товари твої, i порозвалюють мури твої, i порозби-12

вають доми твої пишнi, а камiння твоє, i дерева твої, i навiть твiй порох вони поскидають у воду!...
I Я припиню розлягання пiсень твоїх, i бренькiт гусел твоїх бiльше чутий не буде... I зроблю те-13, 14

бе голою скелею, станеш мiсцем розтягнення сiтки, i бiльше не будеш збудований, бо я, Господь,
це сказав, Господь Бог промовляє! Отак Господь Бог промовляє до Тиру: Чи ж вiд шуму падiння15

твого, коли будуть стогнати раненi, коли забиватимуть посеред тебе, не затремтять острови? I всi16

князi моря посходять iз тронiв своїх, i поздiймають вони свої мантiї, i постягають свої кольоровi
одежi, i зодягнуться страхом, посiдають на землю, i будуть тремтiти щохвилi, i стовпом постають
над тобою... I пiсню жалобну про тебе вони заспiвають, i скажуть тобi: Як загинуло ти, як одiрване17

ти вiд морiв, славне мiсто, що сильним на морi було, воно й його мешканцi, що наводили страх свiй
на всiх його мешканцiв! Тепер затремтять острови в днi упадку твого, i жахнуться всi тi острови,18

що на морi, твоєю загубою... Бо так Господь Бог промовляє: Коли Я тебе оберну на спустошене19

мiсто, немов тi мiста, що вони не замешканi, коли пiдiйму Я безодню на тебе, i велика вода тебе
вкриє, то знижу тебе разом з тими, що сходять в могилу, до предавнього люду, i в пiдземнiй землi20

осаджу я тебе, як руїни вiдвiчнi, iз тими, що сходять в могилу, щоб iзнову ти не заселився, i в країнi
живих бiльш не жив!... За пострах тебе учиню, i не буде тебе, i будуть шукати тебе, та вже бiльше21

не знайдуть навiки, говорить оце Господь Бог!
I було менi слово Господнє таке: А ти, сину людський, здiйми пiсню жалобну про Тир! I ска-27, 2, 3
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жеш до Тиру: Ти, що при входах морських пробуваєш, що торгуєш з народами на численних остро-
вах: Так говорить Господь Бог: Тире, ти сказав: я то корона краси! У серцi морiв границi твої; 4

будiвничi твої довершили твою красу! З кипарису з Сенiру вони збудували для тебе всi дошки по- 5

двiйнi, взяли кедра з Ливану, щоб щоглу зробити на тобi. З башанських дубiв твої весла зробили, 6

твiй поклад зробили iз кости слонової, iз смереки з островiв тих Кiттiйських. Сорокатий з Єги- 7

пту вiссон був вiтрилом твоїм, щоб за прапора бути тобi; блакить та пурпура з островiв Елiшi стали
твоїм покриттям. Мешканцi Сидону й Арваду були веслярами тобi, мудрецi твої, Тире, у тебе були, 8

вони мореплавцi твої. Старшi iз Гевалу й його мудрецi були в тебе за тих, що латали проломи твої. 9

Всi морськi кораблi й мореплавцi їхнi в тебе були, щоб мiняти крам твiй. Перс, i Луд, i Пут були в 10

вiйську твоїм вояками твоїми, вiшали в тебе щита та шолома, вони то давали тобi пишноту. Синове 11

Арваду та вiйсько твоє навколо на мурах твоїх, а Гаммадеї на баштах твоїх пробували, щити свої
вiшали навколо на мурах твоїх, вони довершили окрасу твою. Таршiш був для тебе купцем через 12

многоту багатства усякого; срiблом, залiзом, циною й оливом платили вони за крам твiй. Яван, 13

Тувал та Мешех це купцi твої, людську душу та мiдянi речi давали вони за замiнний крам твiй. З 14

дому Тогарми давали конi, i верхiвцiв, i мулiв за крам твiй. Синове Дедану твої покупцi; числен- 15

нi острови торгували з тобою, рогами слонової кости й гебановим деревом звертали данину твою.
Арам твiй купець через многiсть виробiв твоїх; рубин, пурпуру, i квiтчасту тканину, i вiссон, i коралi 16

та дорогоцiнний камiнь давали тобi за крам твiй. Юда й Iзраїлiв Край це купцi твої; пшеницю з 17

Мiннiту, солодощi, i мед, i оливу й бальзам давали вони за замiнний крам твiй. Дамаск твiй купець 18

через многiсть виробiв твоїх, через многiсть багатства усякого, вином iз Хелбону та бiлою вовною.
Ведан та Яван iз Уззалу давали тобi за крам залiзо оброблене, бальзам та очерет, було це замiнним 19

крамом твоїм. Дедан твiй купець килимками до сiдел при їждженнi. Арабiя та всi кедарськi князi 20, 21

покупцi це твоєї руки; ягнятами, i баранами, i козлами, ними торгiвля твоя. Купцi Шеви й Рами 22

покупцi це твої, коштовним бальзамом, i дорогим усiляким камiнням та злотом давали вони за то-
вар твiй. Харан, i Ханне, i Еден, купцi Шеви, Ашшур та Кiлмад це твої покупцi. Це твої покупцi 23, 24

коштовним убранням: покривалами блакитними, i квiтчастими, i багатокольоровими тканими ви-
робами, мiцними шнурами пов’язаними за крам твiй. Кораблi iз Таршiшу твої каравани, для краму 25

твого замiнного, i став ти багатим, i став дуже славним у серцi морiв. На воду велику тебе завели 26

твої веслярi, i в серцi морiв схiднiй вiтер розiб’є тебе. Багатство твоє та крам твiй, i вироби твої 27

замiннi, мореплавцi твої i твої щоглярi, тi, що латають пробої твої, i тi, що мiняють замiнний крам
твiй, i всi твої вояки, якi в тебе, i всi збори твої, що серед тебе, попадають в серцi морiв в днi упадку
твого! На лемент твоїх щоглярiв затремтять вали морськi, i посходять з своїх кораблiв усi весля- 28, 29

рi, мореплавцi, всi морськi щоглярi, на землi постають. I заголосять за тебе вони тужним голосом, 30

i кричатимуть гiрко, i свої голови порохом пообсипають, у попелi будуть качатись! I зроблять собi 31

ради тебе жалобную лисину, i себе опережуть веретами, i плакатимуть за тобою в гiркотi душi гiр-
ким голосiнням.... I пiсню жалоби сини їхнi здiймуть про тебе, i над тобою спiватимуть жалiбно: 32

Хто iнший, як Тир, посерединi моря зруйнований? Коли припливали вироби твої iз морiв, насищав 33

ти численнi народи; многотою багатства твого та виробiв замiнних твоїх ти збагачував земських
царiв! Тепер же, коли ти розбитий на морi, у водних глибинах, то замiнний вирiб твiй i всi збори 34

твої серед тебе попадали... Над тобою стовпiють усi остров’яни, а їхнi царi затремтiли вiд жаху, 35

засльозилися їхнi обличчя! Купцi серед народiв глузливо свистять над тобою, ти пострахом став, 36

i не буде навiки тебе!...
I було менi слово Господнє таке: Сину людський, скажи князевi Тиру: Так говорить Господь 28, 2

Бог: за те, що повищилось серце твоє й ти сказав: Я Бог, сиджу на Божому престолi в серцi морiв,
а ти тiльки людина, а не Бог, хоч ставив своє серце нарiвнi з серцем Божим... Ось ти мудрiший 3

вiд Даниїла, кожен мудрець не прилучиться до тебе. Своєю мудрiстю та своїм розумом набув ти 4

собi багатство, i назгромадив золота та срiбла в скарбницях своїх. Великою своєю мудрiстю та 5

торгiвлею свою помножив ти багатство своє, i повищилось твоє серце багатством своїм! Тому так 6

говорить Господь Бог: За те, що ти ставиш своє серце нарiвнi з серцем Божим, тому ось Я спро- 7

ваджу на тебе чужих, насильникiв помiж народами, i вони повитягають мечi свої на красу твоєї
мудрости, i зневажать красу твою. Вони скинуть тебе в могилу, i помреш ти смертю пробитого в 8

серцi морiв. Чи справдi ти скажеш: Я бог! перед убивником своїм, а ти ж тiльки людина, а не Бог, 9

у руцi тих, що зневажають тебе? Ти помреш смертю необрiзанцiв, вiд руки чужих, бо Я це сказав, 10
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говорить Господь Бог! I було менi слово Господнє таке: Сину людський, здiйми жалобну пiсню11, 12

на тирського царя, та й скажеш йому: Так говорить Господь Бог: Ти печать досконалости, повен
мудрости, i корона краси. Ти пробував ув Еденi, садку Божому: усякий дорогий камiнь на одежi13

твоїй: карнеоль, топаз i яспiс, хризолiт, согам, i онiкс, сапфiр, рубiн i смарагд, i золото; знаряддя
бубнiв твоїх та сопiлок твоїх були в тебе що дня, коли був ти створений, були вони наготовленi.
Ти помазаний Херувим хоронитель, i Я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред огнистого14

камiння. Ти був бездоганний у своїх дорогах вiд дня твого створення, аж поки не знайшлася на15

тобi несправедливiсть. Через велику торгiвлю твою твоє нутро переповнилось насиллям, i ти про-16

грiшив. Тому Я зневажив тебе, щоб не був ти на Божiй горi, i погубив тебе, хоронителю Херувиме,
з середини огнистого камiння. Стало високим твоє серце через красу твою, ти занапастив свою17

мудрiсть через свою красу. Кинув Я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе.
Многотою провин своїх, через кривду торгiвлi своєї зневажив ти святинi свої. I вивiв Я огонь з твоєї18

середини, i вiн пожер тебе, i Я зробив тебе попелом на землi на очах усiх, хто бачить тебе. Усi, хто19

знає тебе серед народiв, остовпiють над тобою; ти пострахом станеш, i не буде тебе аж навiки!...
I було менi слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до Сидону, i пророкуй на20, 21

нього, та й скажеш: так говорить Господь Бог: Ось Я на тебе, Сидоне, i буду шанований серед22

тебе, i пiзнають, що Я Господь, коли робитиму на нього присуди, i коли покажу Свою святiсть се-
ред нього. I пошлю на нього моровицю та кров на його вулицi, i впаде серед нього пробитий, що23

прийде на нього знавкола, i пiзнають, що Я Господь. I не буде вже для Iзраїлевого дому колючої24

тернини та будяччя, що приносить бiль зо всiх їхнiх околиць, що погорджують ними, i пiзнають
вони, що Я Господь Бог. Так говорить Господь Бог: Коли Я позбираю Iзраїлiв дiм iз народiв, мiж25

якими вони розпорошенi, то Я покажу на ньому Свою святiсть на очах народiв, i вони осядуть на
землi своїй, яку Я дав Своєму рабовi Якову. I осядуть вони на нiй безпечно, i будуватимуть доми26

та садитимуть виноградники, i будуть сидiти безпечно, коли Я чинитиму присуди на всiх тих, що
погорджують ними з їхнього довкiлля. I пiзнають вони, що Я Господь, їхнiй Бог!

За десятого року, десятого мiсяця, дванадцятого дня мiсяця, було менi слово Господнє таке:29
Сину людський, зверни своє обличчя до фараона, єгипетського царя, i пророкуй на нього та на2

ввесь Єгипет. Говори та й скажеш: Так говорить Господь Бог: Ось Я на тебе, фараоне, царю єги-3

петський, крокодиле великий, що лежиш серед своїх рiк, що говориш: Моя рiчка моя, i я утворив
її для себе! I вкладу гачки в щелепи твої, i поприлiплюю рибу твоїх рiчок до твоєї луски, i пiдiйму4

тебе з середини твоїх рiчок, i всi риби твоїх рiчок поприлiплюються до твоєї луски! I вирву тебе й5

кину в пустиню, тебе та всi риби рiчок твоїх; ти впадеш на поверхнi поля, не будеш згромаджений i
не будеш позбираний, для земної звiрини та для птаства небесного дам Я на їжу тебе... I пiзнають6

усi мешканцi Єгипту, що Я Господь, бо вони були для Iзраїлевого дому очеретяною палицею. Коли7

вони хапались за тебе долонею, ти ламався й роздирав їм усе рамено; а коли вони опиралися на те-
бе, ти ламався й чинив, що їм тряслися всi стегна. Тому так говорить Господь Бог: Ось Я наведу на8

тебе меча, i витну з-мiж тебе людину й скотину. I стане єгипетський край спустошенням та руїною,9

i пiзнають вони, що Я Господь, за те, що вiн говорив: Рiчка моя, i то я її утворив! Тому ось Я проти10

тебе та проти рiчок твоїх, i оберну єгипетський край на поруйнованi руїни, на спустошення вiд Мi-
гдолу аж до Севене, i аж до границi Етiопiї, не перейде по ньому нога людська, i нога звiрини не11

перейде по ньому, i не буде вiн замешканий сорок рокiв... I оберну Я єгипетський край на спусто-12

шення серед спустошених країв, а його мiста серед поруйнованих мiст будуть спустошенням сорок
рокiв, i розпорошу Єгипет серед народiв, i порозсипаю їх по краях... Бо так говорить Господь Бог:13

Наприкiнцi сорока рокiв позбираю Єгипет з-мiж народiв, де вони були розпорошенi. I верну до-14

лю Єгипту, i верну їх до краю Патрос, до краю їхнього походження, i вони будуть там царством
слабим. З-помiж царств воно буде найнижче, i не пiдiйметься вже понад народами, i поменшу їх,15

щоб не панували над народами. I не буде вже воно для Iзраїлевого дому надiєю, яка пригадувала б16

беззаконня, коли вони, зверталися до нього. I пiзнають вони що Я Господь Бог! I сталося за двад-17

цятого й сьомого року, першого мiсяця, першого дня мiсяця, було менi слово Господнє таке: Сину18

людський, Навуходоносор, цар вавилонський, змусив своє вiйсько робити велику працю проти Ти-
ру. Кожна голова вилисiла, i всяке рамено витерте, та нема нагороди анi йому, анi вiйську його вiд
Тиру за ту працю, яку вiн робив проти нього. Тому так говорить Господь Бог: Ось Я дам Навухо-19

доносоровi, царевi вавилонському, єгипетську землю, i вiн забере багатство її, i ограбує грабунком
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її, i забере її здобиччю, i вона стане нагородою для вiйська його. За працю його, яку вiн робив у нiй, 20

Я даю йому єгипетську землю, бо вони це зробили Менi, говорить Господь Бог. Того дня вирощу 21

рога Iзраїлевому домовi, а тобi вiдкрию уста серед них. I вони пiзнають, що Я Господь.
I було менi слово Господнє таке: Сину людський, пророкуй, i скажеш: Так говорить Господь 30, 2

Бог: Голосiть Ой! цього дня! Бо близький день, i близький день Господнiй, день хмарний, настає 3

час народiв! I прийде меч на Єгипет, i буде тремтiння в Етiопiї, коли будуть падати забитi в Єгиптi, 4

i заберуть багатство його, i будуть розбитi основи його. Куш, i Пут, i Луд, i ввесь помiшаний народ, 5

i Кув, i сини землi заповiту попадають з ними вiд меча. Так говорить Господь: I попадають пiдпори 6

Єгипту, i так упаде гординя сили його, вiд Мiгдолу аж до Севене, вiд меча попадають у ньому, гово-
рить Господь Бог. I буде вiн спустошений серед попустошених країв, а мiста його будуть серед мiст 7

поруйнованих. I пiзнають вони, що Я Господь, коли Я дам огонь на Єгипет, i будуть поторощенi 8

всi, хто йому помагає. Того дня повиходять посланцi з-перед Мого лиця на кораблях, щоб наля- 9

кати безпечну Етiопiю, i буде через них жах, як у день Єгипту, бо це ось надходить! Так говорить 10

Господь Бог: I Я зроблю кiнець єгипетському многолюдству рукою Навуходоносора, вавилонсько-
го царя. Вiн та народ його з ним, насильники людiв, будуть спровадженi знищити землю, i вони 11

повитягують мечi свої на Єгипет, i наповнять край побитими! I оберну Я рiчки на суходiл, i пе- 12

редам землю в руку злочинцiв, i спустошу край та все, що в ньому, рукою чужих. Я, Господь, це
сказав! Так говорить Господь Бог: I повигублюю божкiв, i зроблю кiнець бовванам з Нофу, i не 13

буде вже князiв в єгипетському краї, i дам пострах на єгипетську землю. I Патрос спустошу, i дам 14

огонь у Цоан, i буду виконувати присуди в Но. I виллю Я гнiв Свiй на Сiна, твердиню єгипетську, 15

i витну многолюдство Но. I пошлю Я огонь на Єгипет, сильно буде корчитись Сiн, а Но буде про- 16

ламаний, а на Ноф нападуть вороги вдень. Юнаки Авену та Пi-Весету попадають вiд меча, а iншi 17

пiдуть у полон. А в Тахпанхесi потемнiє день, коли Я ламатиму там єгипетськi ярма, i скiнчиться в 18

ньому пиха сили його. Самого його хмара закриє, а його дочки пiдуть у полон... I буду виконувати 19

присуди над Єгиптом, i вони пiзнають, що Я Господь! I сталося, за одинадцятого року, першого 20

мiсяця, сьомого дня мiсяця, було менi слово Господнє таке: Сину людський, Я зламав рамено фа- 21

раона, єгипетського царя, i ось воно не буде перев’язане, щоб дати лiки, щоб покласти пов’язку,
щоб обвинути його, i щоб змiцнити його вхопитися за меча. Тому так говорить Господь Бог: Ось Я 22

на фараона, єгипетського царя, i поламаю рамена його, те дуже та те зламане, i викину меча з його
руки. I розпорошу Єгипет серед народiв, i порозсипаю їх по краях. I змiцню рамена вавилонсько- 23, 24

го царя, i дам меча Свого в його руку, i зламаю Я фараоновi рамена, i вiн буде стогнати стогоном
проколеного перед ним. I змiцню Я рамена вавилонського царя, а фараоновi рамена опадуть. I пi- 25

знають вони, що Я Господь, коли Я дам Свого меча в руку вавилонського царя, i простягну його на
єгипетську землю. I розпорошу Єгипет серед народiв, i порозсипаю їх по краях. I пiзнають вони, 26

що Я Господь!
I сталося за одинадцятого року, третього мiсяця, першого дня мiсяця, було менi слово Господнє 31

таке: Сину людський, скажи фараоновi, царевi єгипетському, та до його многолюдства: До кого ти 2

вподоблюєшся в своїй величi? Ось Ашшур, кедр на Ливанi, з прекрасними галузками, з тiнистою 3

гущавиною, i високорослий, i аж мiж хмарами буде верховiття його. Води його виховали, безодня 4

його викохала, вiн рiчки свої попровадив навколо свого насадження, а канали свої посилав до всiх
дерев польових. Тому його зрiст став вищий вiд усiх польових дерев, i помножилися галузки його, i 5

вiд великої води його вiття повидовжувалось, коли вигнався вiн. В його вiттях кублилося все пта- 6

ство небесне, а пiд його галузками родилася всяка польова звiрина, а в його тiнi сидiли всi численнi
народи. I був вiн уродливий висотою свого зросту, довготою галузок своїх, бо його корiнь був при 7

великих водах. Кедри в Божому садку не були рiвнi йому, кипариси не були подiбнi до галузок йо- 8

го, а платани не були, як його вiття. Жодне дерево в Божому садку не було подiбне до нього красою
своєю! Я оздобив його ряснотою галузок його, i йому заздрили всi еденськi дерева, що в Божому 9

садку. Тому так сказав Господь Бог: За те, що ти повищився зростом, i дав верховiття своє аж мiж 10

хмари, i повищилося серце його, коли вiн став високим, то дай його в руку сильного з народiв, 11

вiн конче зробить йому за його беззаконня, за це Я вигнав його! I витяли його чужi, насильники 12

народiв, i повiдкидали його. На гори й на всi долини попадали галузки його, i було поламане вiття
його по всiх потоках землi, а всi народи землi повиходили з тiнi його й покинули його. Над його 13

руїнами пробувало все небесне птаство, а при галуззях його була всяка польова звiрина, щоб не 14
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повищувалися своїм зростом усi дерева при водi, i не давали свого верховiття помiж хмари, i не
ставали у своїй величi сильнi мiж ними, що п’ють воду, бо всi вони вiдданi смертi до пiдземного
краю серед людських синiв, до тих, хто сходить до могили. Так говорить Господь Бог: Того дня,15

коли вiн зiйшов до шеолу, учинив Я жалобу, закрив над ними безодню, затримав його рiчки, i була
стримана велика вода, i затемнив над ним Лiвана, а всi польовi дерева помлiли над ним. Вiд гуку16

упадку його Я вчинив тремтячими народи, коли Я знизив його до шеолу з тими, що сходять до гро-
бу. I потiшилися в пiдземному краї всi еденськi дерева, добiрне та добре Ливанське, всi, що п’ють
воду. Також вони зiйшли з ними до шеолу, до побитих мечем, що сидiли, як його помiчники, в його17

тiнi серед народiв. До кого став ти так подiбний у славi та в великостi серед еденських дерев? I бу-18

деш ти знижений з еденськими деревами до пiдземного краю, посеред необрiзанцiв будеш лежати
з пробитими мечем. Це фараон та все многолюдство його, говорить Господь Бог.

I сталося за дванадцятого року, дванадцятого мiсяця, третього дня мiсяця, було менi слово Го-32
споднє таке: Сину людський, здiйми пiсню жалобную на фараона, єгипетського царя, та й скажеш2

йому: Левчуковi з народiв подiбний ти був, а тепер ти мов морська потвора, виприскуєш воду по рi-
ках своїх, i скаламучуєш воду ногами своїми, болотиш ти їхнi рiчки! Отак Господь Бог промовляє:3

Але сiтку Свою розтягну Я на тебе через збори численних народiв, i тебе Своїм неводом витягну!
I викину зразу на землю тебе, i кину тебе Я на поле широке, i над тобою спочине всяке птаство4

небесне, i тобою насичу звiрину всiєї землi... I дам твоє м’ясо на гори, а трупом твоїм Я долини5

наповню... I землю, де пливаєш ти, аж до гiр напою її кров’ю твоєю, тобою наповняться рiчища...6

А коли Я тебе погашу, то небо закрию, а зорi його позатемнюю, сонце хмарою вкрию його, а мi-7

сяць не буде свiтити свого свiтла... Всi свiтила, що свiтять на небi, позатемнюю їх над тобою, i дам8

темноту понад краєм твоїм, говорить Господь Бог! I занепокою Я серце численних народiв, коли9

вiсть рознесу про руїну твою мiж народами аж до країв, яких ти не знав. I остовпiють численнi10

народи з-за тебе, а їхнi царi затремтять через тебе в страху, як буду махати мечем Своїм Я перед
їхнiм обличчям, i тремтiтиме кожен щохвилi за душу свою в днi упадку твого... Бо так Господь11

Бог промовляє: Меч царя вавилонського прийде на тебе! Мечами хоробрих Я порозкидаю твоє12

многолюдство. Усi вони насильники народiв, i гордiсть Єгипту понищать вони, i все многолюдство
його буде вигублене... I вигублю ввесь його скот при водах великих, i не буде вже їх каламутити13

людська нога, i копито скотини не буде вже їх каламутити. Тодi їхнi води очищу, а їхнi рiчки по-14

проваджу, неначе оливу, говорить Господь Бог. Коли оберну Я єгипетський край на спустошення,15

i край опустошений буде вiд усього, що в нiм, коли Я поб’ю всiх тих, що замешкують в ньому, то
пiзнають вони, що Я то Господь!... Оце пiсня жалобна, i будуть жалобно спiвати її, дочки наро-16

дiв будуть спiвати жалобно її, про Єгипет та про все многолюдство його будуть жалобно спiвати її,
говорить Господь Бог. I сталося за дванадцятого року, п’ятнадцятого дня мiсяця, було менi слово17

Господнє таке: Сину людський, жалобно заголоси про многолюдство Єгипту, i скинь його, його та18

дочок потужних народiв до пiдземного краю iз тими, хто сходить в могилу! Вiд кого ти став приєм-19

нiший? Зiйди й покладись з необрiзанцями! Попадають серед пробитих мечем, меч даний на те, iз20

ним ляжуть його всi народи... Будуть йому говорити сильнiшi з хоробрих з-посеред шеолу iз помi-21

чниками: Посходили, полягали цi необрiзанцi, побитi мечем: Там Ашшур i всi збори його, навколо22

нього гроби його, всi побитi вони, вiд меча всi попадали, що були його гроби найглибше в могилi, i23

був його полк бiля гробу його, всi побитi вони, вiд меча всi попадали, що ширили жах по краю жи-
вих... Там Елам та ввесь натовп його коло гробу його, всi побитi вони, вiд меча всi попадали, що24

зiйшли необрiзанцями до пiдземного краю, що ширили жах свiй по краю живих, i понесли ганьбу
свою з тими, хто сходить в могилу... Дали йому ложе посеред побитих зо всiм многолюдством йо-25

го, гроби його коло нього, всi вони необрiзанцi, побитi мечем, бо ширили жах свiй по краю живих i
понесли ганьбу свою з тими, хто сходить в могилу, посеред побитих покладений вiн... Там Мешех,26

Тувал та все многолюдство його, гроби його коло нього, всi вони необрiзанцi, побитi мечем, бо ши-
рили жах свiй по краю живих... I не будуть лежати iз лицарями, що попадали iз необрiзанцiв, що27

зiйшли до шеолу з вiйськовим знаряддям своїм, i поклали свої мечi пiд свої голови, i їхня провина
на їхнiх костях, бо жах перед лицарями був у краї живих, а ти розпорошений мiж необрiзанцями, i28

поляжеш iз тими, хто побитий мечем... Там Едом, i царi його, i князi всi його, що при всiй своїй силi29

були зложенi з побитими мечами, вони ляжуть з необрiзанцями та з тими, хто сходить в могилу...
Там пiвнiчнi князi, всi вони й всi сидоняни, що посходили разом з побитими, хоч був жах вiд їхньої30



503 КНИГА ЄЗЕКIЇЛЯ 32. 31–33. 32

мiцi, були посоромленi, i полягали вони, необрiзанцi, з побитими мечем, i свою ганьбу понесли iз
тими, хто сходить в могилу... Фараон їх побачить, i потiшиться всiм многолюдством своїм, мечем 31

побитий фараон та все його вiйсько, говорить Господь Бог!... Бо поширю Я жах Свiй на землю 32

живих, i буде покладений серед необрiзанцiв з побитими мечем фараон та усе многолюдство його,
говорить Господь Бог!

I було менi слово Господнє таке: Сину людський, говори синам свого народу, та й скажеш до 33, 2

них: Коли б Я спровадив на який край меча, i взяв би народ цього краю одного чоловiка з-помiж
себе, i поставив би його собi вартовим, i коли б вiн побачив меча, що йде на цей край, i засурмив би 3

в сурму, й остерiг народ, i почув би хто голос сурми, та не був би обережний, i прийшов би меч та й 4

захопив би його, то кров його на головi його буде! Голос сурми вiн чув, та не був обережний, кров 5

його буде на ньому, а вiн, коли б був обережний, урятував би свою душу. А той вартовий, коли б 6

побачив меча, що йде, i не засурмив би в сурму, а народ не був би обережний, i прийшов би меч, i
захопив би одного з них, то вiн був би узятий за грiх свiй, а його кров Я зажадаю з руки вартового.
А ти, сину людський, Я дав тебе вартовим для Iзраїлевого дому, i ти почуєш з уст Моїх слово, й 7

остережеш їх вiд Мене. Коли б Я сказав до безбожного: Безбожнику, ти конче помреш!, а ти не 8

говорив би, щоб остерегти безбожного вiд дороги його, то вiн, несправедливий, помре за свiй грiх, а
його кров Я вимагатиму з твоєї руки. А ти, коли остережеш несправедливого вiд дороги його, щоб 9

вернувся з неї, i вiн не вернеться з своєї дороги, вiн помре за грiх свiй, а ти душу свою врятував. А 10

ти, сину людський, скажи до Iзраїлевого дому: Ви кажете так, говорячи: Коли нашi провини та нашi
грiхи на нас, i через них ми гинемо, то як будемо жити? Скажи їм Як живий Я, говорить Господь 11

Бог, не прагну смерти несправедливого, а тiльки щоб вернути несправедливого з дороги його, i буде
вiн жити! Навернiться, навернiться з ваших злих дорiг, i нащо вам умирати, доме Iзраїлiв? А ти, 12

сину людський, скажи до синiв свого народу: Справедливiсть справедливого не врятує його в днi
грiха його, а несправедливiсть несправедливого не спiткнеться вiн об неї в днi навернення вiд своєї
несправедливости, а справедливий не зможе жити в нiй в днi свого грiха. Коли Я скажу справе- 13

дливому: Буде конче вiн жити, а вiн надiявся б на свою справедливiсть, та робив би кривду, то вся
його справедливiсть не буде згадана, i за кривду свою, що зробив, вiн помре! А коли Я скажу до 14

несправедливого: Конче помреш ти, а вiн навернеться вiд свого грiха, i робитиме право та спра-
ведливiсть: заставу поверне несправедливий, грабунок вiдшкодує, ходитиме уставами життя, щоб 15

не чинити кривди, то конче буде вiн жити, не помре! Усi грiхи його, якi вiн нагрiшив, не будуть 16

йому згаданi, право та справедливiсть робив вiн, конче буде вiн жити! I кажуть сини твого народу: 17

Несправедлива Господня дорога! тодi як несправедлива їхня власна дорога. Коли справедливий 18

вiдвернеться вiд своєї справедливости, i робитиме кривду, то помре вiн за те! А коли несправе- 19

дливий вiдвернеться вiд своєї несправедливости, i чинитиме право та справедливiсть, то на них вiн
буде жити! А ви кажете: Несправедлива Господня дорога! Кожного з вас Я буду судити, Iзраїлiв 20

доме, за його дорогами! I сталося за дванадцятого року, десятого мiсяця, п’ятого дня мiсяця вiд 21

нашого вигнання, прийшов був до мене втiкач з Єрусалиму, говорячи: Побите це мiсто!... А Госпо- 22

дня рука була прийшла до мене ввечорi перед приходом цього втiкача, i Вiн вiдкрив мої уста, поки
прийшов той до мене вранцi. I були вiдкритi мої уста, i не був уже я бiльше нiмий! I було менi сло- 23

во Господнє таке: Сину людський, мешканцi цих руїн на Iзраїлевiй землi говорять так: Авраам був 24

один, та проте посiв цей Край, а нас багато, нам даний цей Край на спадщину! Тому скажи їм: Так 25

сказав Господь Бог: Ви на кровi їсте, а свої очi зводите до бовванiв своїх, i кров проливаєте, i цей
Край посядете ви? Ви спираєтесь на свого меча, робите гидоту, i кожен безчестить жiнку свого 26

ближнього, i цей Край посядете ви? Так скажеш до них: Так говорить Господь Бог: Як живий Я, 27

тi, хто в руїнах, попадають вiд меча, а той, хто на широкiм полi, того вiддам звiринi, щоб пожерла
його, а тi, хто в твердинях та в печерах, помруть вiд моровицi! I оберну Я цей Край на спусто- 28

шення та на сплюндрування, i скiнчиться пиха сили його, i опустошiють Iзраїлевi гори, так що не
буде й перехожого... I пiзнають вони, що Я Господь, коли Я оберну цей Край на спустошення та 29

на сплюндрування за всi їхнi гидоти, що зробили вони. А ти, сину людський, сини твого народу 30

умовляються про тебе при стiнах i в дверях домiв, i говорять один з одним, кожен зо своїм братом,
кажучи: Увiйдiть та послухайте, що це за слово, що виходить вiд Господа? I прийдуть до тебе, як 31

приходить народ, i сядуть перед тобою як Мiй народ, i послухають твоїх слiв, але їх не викона-
ють, бо що приємне в устах їхнiх, те вони зроблять, а серце їхнє ходить за захланнiстю їхньою. I 32
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ось ти для них, як пiсня кохання, красноголосий i добрий грач, i вони слухають слова твої, але їх
не виконують! А коли оце прийде, ось воно вже приходить! то пiзнають вони, що серед них був33

пророк.
I було менi слово Господнє таке: Сину людський, пророкуй на Iзраїлевих пастирiв, пророкуй та34, 2

й скажеш до них, до тих пастирiв: Так говорить Господь Бог: Горе Iзраїлевим пастирям, якi пасуть
самих себе! Хiба ж не отару повиннi пасти пастирi? Жир ви їсте, та вовну вдягаєте, ситу вiвцю3

рiжете, але отари не пасете! Слабих не змiцняєте, а хворої не лiкуєте, i пораненої не перев’язує-4

те, сполошеної не вертаєте, i загинулої не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокiстю!
I порозпорошувалися вони з браку пастиря, i стали за їжу для всякої польової звiрини, i поро-5

збiгалися... Блукає отара Моя по всiх горах та по всiх високих згiр’ях, i по всiй широкiй землi6

розпорошена отара Моя, i немає нiкого, хто турбувався б про них, i немає нiкого, хто б їх шукав!...
Тому, пастирi, послухайте слова Господнього: Як живий Я, говорить Господь Бог, за те, що отара7, 8

Моя полишена на здобич, i стала отара Моя за їжу для всякої польової звiрини через брак пасти-
ря, i пастирi Мої не шукають Моєї отари, а себе самих пасуть пастирi Мої, а отари Моєї не пасуть,
тому, пастирi, послухайте слова Господнього: Так говорить Господь Бог: Ось Я на тих пастирiв,9, 10

i зажадаю з їхньої руки отари Моєї, i вiдiрву їх вiд пасiння отари, i тi пастирi не будуть уже пасти
самих себе, й Я врятую Свою отару з їхнiх уст, i вони не будуть їм за їжу. Бо так Господь Бог про-11

мовляє: Ось Я Сам, i зажадаю отару Мою, i перегляну їх. Як пастух переглядає своє стадо того12

дня, коли вiн серед своєї розпорошеної отари, так Я перегляну отару Свою, i вирятую їх зо всiх тих
мiсць, куди вони були розпорошенi за хмарного та iмлистого дня. I випроваджу їх вiд народiв, i13

позбираю їх iз країв, i приведу їх до їхньої землi, i буду їх пасти на Iзраїлевих горах, при рiчищах
та по всiх оселях Краю. На пасовищi доброму пастиму їх, i на високих Iзраїлевих горах буде їхнiй14

випас, там вони будуть лежати на випасi доброму, i випасатимуть сите пасовище на Iзраїлевих го-
рах! Я буду пасти отару Свою, i Я їх покладу на спочинок, говорить Господь Бог. Загинулу вiвцю15, 16

вiдшукаю, а сполошену поверну, а поранену перев’яжу, а хвору змiцню, а ситу та сильну погублю,
буду пасти її правосуддям! А ви, отаро Моя, так говорить Господь Бог: Ось Я буду судити мiж17

вiвцею й вiвцею, мiж бараном i козлами. Чи мало вам того, що ви спасуєте хороше пасовище, а18

решту ваших пасовищ ви топчете своїми ногами? I воду чисту ви п’єте, а позосталу ногами своїми
каламутите? I отара Моя мусить випасати потоптане вашими ногами, i пити скаламучене вашими19

ногами! Тому так Господь Бог промовляє до них: Ось Я Сам i розсуджу мiж вiвцею ситою й мiж20

вiвцею худою. За те, що ви боком i раменом попихаєте, i рогами вашими колете всiх слабих, аж21

поки не порозпорошуєте їх геть, то Я спасу отару Свою, i вона не буде вже за здобич, i Я розсуджу22

мiж вiвцею та вiвцею! I поставлю над ними одного пастиря, i вiн буде їх пасти, раба Мого Давида,23

вiн їх буде пасти, i вiн їм буде за пастиря! А Я, Господь, буду їм Богом, а раб Мiй Давид князем24

серед них. Я, Господь, це сказав! I складу Я з ними заповiта миру, i прикiнчу на землi злу звiри-25

ну, i вони пробуватимуть в пустинi безпечно, i будуть спати по лiсах. I вчиню їх та довкiлля Мого26

взгiр’я благословенням, i спущу дощ в його часi, будуть це дощi благословеннi. I польове дерево27

видасть свiй плiд, а земля видасть свiй урожай, i будуть вони безпечнi на своїй землi, i пiзнають,
що Я Господь, коли зламаю занози їхнього ярма, i врятую їх вiд руки тих, хто їх поневолив. I не28

будуть уже вони за здобич для народiв, i звiрина земна не жертиме їх, i будуть вони сидiти безпечно,
i не буде нiкого, хто б їх настрашив. I викохаю їм саджанця на славу, i не будуть вони вже забранi29

голодом iз землi, i не понесуть уже ганьби народiв. I пiзнають вони, що Я Господь, Бог їхнiй, з30

ними, а вони народ Мiй, дiм Iзраїлiв, говорить Господь Бог. А ви отара Моя, отара Мого випасу,31

ви люди, а Я Бог ваш, говорить Господь Бог.
I було менi слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до гори Сеїр, i пророкуй35, 2

на неї та й скажеш їй: Так говорить Господь Бог: Ось Я на тебе, горо Сеїре, i витягну руку Свою3

на тебе, й оберну тебе на спустошення та на сплюндрування. Мiста твої оберну на руїну, а ти4

будеш спустошенням, i пiзнаєте ви, що Я Господь! За те, що ти маєш вiчну ворожнечу, i валила5

Iзраїлевих синiв через меча в часi їхнього нещастя, в часi загибелi кiнцевої, тому як живий Я,6

говорить Господь Бог, на кров оберну тебе, i кров буде гнати тебе. Отож кров ти зненавидiла, то
кров буде гнати тебе! Оберну Я гору Сеїр на спустошення та на сплюндрування, i витну з неї7

того, хто йде та вертається. I наповню його гори трупами його! Згiр’я твої й долини твої та всi твої8

рiчища, побитi мечем попадають у них! На вiчнi руїни оберну Я тебе, а мiста твої не заселяться,9
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i пiзнаєте ви, що Я Господь! За те, що ти кажеш: Два цi народи, i два цi краї будуть мої, i ми 10

посядемо те, де Господь був, тому, як живий Я, говорить Господь Бог, зроблю Я за гнiвом твоїм та 11

за заздрiстю твоєю, якi ти робив iз своєї ненависти до них, i вони пiзнають Мене, коли буду судити
тебе. I пiзнаєш ти, що Я Господь, чув усi образи твої, якi ти казав на Iзраїлевi гори, говорячи: 12

Вони опустошiлi, данi нам на їжу! I ви величалися проти Мене своїми устами, i збiльшували проти 13

Мене слова свої, Я це чув! Так говорить Господь Бог: Коли буде радiти вся земля, тодi вчиню її 14

тобi спустошенням! Як радiєш ти зо спадку Iзраїлевого дому через те, що опустошiло воно, так 15

зроблю Я й тобi. Спустошенням станеш, горо Сеїре, та ввесь Едом, увесь вiн, i пiзнають вони, що
Я Господь!

А ти, сину людський, пророкуй на Iзраїлевi гори, та й скажеш: Iзраїлевi гори, послухайте слова 36
Господнього! Так говорить Господь Бог: За те, що ворог говорить на вас Ага! i вiчнi пагiрки стали 2

вам за спадщину, тому пророкуй та й скажеш: Так говорить Господь Бог: За те, що пустошено й 3

топтано вас знавкола, щоб були ви спадком для останку народiв, i були ви взятi на кiнчик язика й
на балаканину народу, тому, Iзраїлевi гори, послухайте слова Господа Бога: Так говорить Господь 4

Бог до гiр та до згiр’їв, до рiчищ та до долин, i до спустошiлих руїн, i до опущених мiст, що стали
за здобич та за посмiховисько для решти тих народiв, що навколо. Так говорить Господь Бог: По- 5

правдi кажу, що огнем Своєї ревности говорив Я на решту тих народiв та на ввесь Едом, що взяли
собi Мiй Край за спадок у радостi всього серця, у погордi душi, щоб вигнати його на здобич. То- 6

му пророкуй на Iзраїлеву землю, та й скажеш до гiр, до згiр’їв, до рiчищ та до долин: Так говорить
Господь Бог: Ось Я говорив у ревностi Своїй та в гнiвi Своїм за те, що ви носили ганьбу народiв.
Тому так говорить Господь Бог: Прирiкаючи, Я пiдняв Свою руку, що тi люди, якi навколо вас, вони 7

понесуть свою ганьбу! А ви, Iзраїлевi гори, розпустiть ваше вiття, i будете приносити плiд свiй для 8

Мого народу Iзраїля, бо вони зблизилися, щоб прийти. Бо ось Я прийду до вас, i звернуся до вас, i 9

ви будете обробленi та обсiянi. I розмножу на вас людину, увесь Iзраїлiв дiм, усього його, i будуть 10

заселенi цi мiста, а руїни будуть забудованi. I розмножу на вас людину та скотину, i вони помножа- 11

ться та розплодяться, i позаселюю вас, як за вашої давнини, i буду чинити вам краще, як за ваших
початкiв, i ви пiзнаєте, що Я Господь! I попроваджу на вас людину, мiй народ Iзраїлiв, i вони по- 12

сядуть тебе, i станеш ти їм на спадок, i не будеш уже бiльше позбавляти їх дiтей. Так говорить 13

Господь Бог: За те, що говорять про вас: Ти їси людину, i позбавляєш народ свiй дiтей, тому ти не 14

будеш уже їсти людини, i бiльше не позбавиш свiй народ дiтей, говорить Господь Бог! I не почуєш 15

уже ти бiльше ганьби вiд поган, i наруги народiв не будеш бiльше носити, i не вчиниш бiльше, щоб
народ твiй спотикався, говорить Господь Бог! I було менi слово Господнє таке: Сину людський, 16, 17

Iзраїлiв дiм вони жили на землi своїй, та й занечистили її своєю дорогою та своїми вчинками, як
нечистiсть жiнки в час нечистоти її стала їхня дорога перед Моїм лицем! I вилив Я гнiв Свiй на 18

них за ту кров, яку вилили вони на землю, та бовванами своїми занечистили її. I розсiяв Я їх серед 19

народiв, i вони були розпорошенi по країнах. За їхньою дорогою та за їхнiми вчинками розсудив Я
їх. I коли прийшли вони до тих народiв, куди поприходили, то зневажили святе Моє Ймення, коли 20

стали до них говорити: Вони народ Господа, та з землi Його повиходили! I змилувався Я над Своїм 21

святим Iм’ям, що його зневажив Iзраїлiв дiм серед народiв, куди вони поприходили. Тому скажи 22

до Iзраїлевого дому: Так говорить Господь Бог: Не для вас Я роблю це, Iзраїлiв доме, а тiльки для
святого Свого Ймення, яке ви зневажили серед народiв, куди ви поприходили. I освячу Я велике 23

Iм’я Своє, зневажене серед народiв, що ви зневажили серед них, i пiзнають тi люди, що Я Господь,
говорить Господь Бог, коли Я покажу Свою святiсть серед вас на їхнiх очах. I вiзьму вас iз тих 24

народiв, i позбираю вас зо всiх країв, i приведу вас до вашої землi. I покроплю вас чистою водою, 25

i станете чистi; зо всiх ваших нечистот i зо всiх ваших бовванiв очищу вас. I дам вам нове серце, i 26

нового духа дам у ваше нутро, i викину камiнне серце з вашого тiла, i дам вам серце iз плотi. I духа 27

Свого дам Я до вашого нутра, i зроблю Я те, що уставами Моїми будете ходити, а постанови Мої
будете стерегти та виконувати. I ви будете сидiти в Краю, якого Я дав вашим батькам, i будете Ме- 28

нi народом, а Я буду вам Богом! I спасу вас вiд усiх ваших нечистот, i покличу збiжжя, i помножу 29

його, i не дам на вас голоду. I намножу плiд дерева та врожай поля, щоб ви бiльше не набиралися 30

сорому через голод мiж народами. I згадаєте ви про вашi дороги лихi та про вашi вчинки, що не 31

добрi, i будете бридитися самих себе за свої провини та за гидоти свої. Не для вас Я це робитиму, 32

говорить Господь Бог, нехай буде це вам вiдоме! Зашарiйтеся та посоромтеся ваших дорiг, Iзраїлiв
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доме! Так говорить Господь Бог: Того дня, коли Я очищу вас зо всiх ваших провин, то позаселюю33

цi мiста, i будуть забудованi руїни. А спустошена земля буде оброблювана за те, що була спусто-34

шенням на очах кожного перехожого. I скажуть: Цей опустошiлий Край став як той еденський35

садок, а цi мiста, поваленi й попустошенi та поруйнованi, тепер укрiпленi та замешканi! I пiзнають36

народи, якi зостануться навколо вас, що Я, Господь, забудував поруйноване, засадив спустошiле.
Я, Господь, говорив це i зробив! Так говорить Господь Бог: Ще на це прихилюся до Iзраїлевого37

дому, щоб зробити їм: помножу їх, як людську отару! Як освячена отара, як отара Єрусалиму в38

його свята, такi будуть цi поруйнованi мiста, повнi отари людської, i пiзнають вони, що Я Господь!
Була надо мною Господня рука, i Дух Господнiй випровадив мене, i спинив мене серед долини,37

а вона повна кiсток! I Вiн обвiв мене бiля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхнi долини,2

i ось вони стали дуже сухi! I сказав Вiн менi: Сину людський, чи оживуть оцi костi? А я вiдказав:3

Господи Боже, Ти знаєш! I сказав Вiн менi: Пророкуй про цi костi, та й скажеш до них: Сухi костi,4

послухайте слова Господнього! Так говорить Господь Бог до цих кiсток: Ось Я введу у вас духа i5

ви оживете! I дам на вас жили, i виросте на вас тiло, i простягну на вас шкiру, i дам у вас духа, i6

ви оживете. I пiзнаєте ви, що Я Господь! I пророкував я, як наказано. I знявся шум, коли я про-7

рокував, i ось гуркiт, а костi зближалися, кiстка до кiстки своєї. I побачив я, аж ось на них жили,8

i виросло тiло, i була натягнена на них шкiра зверху, та духа не було в них. I сказав Вiн менi: Про-9

рокуй до духа, пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа: Так говорить Господь Бог: Прилинь,
духу, з чотирьох вiтрiв, i дихни на цих забитих, i нехай оживуть! I я пророкував, як Вiн наказав10

був менi, i ввiйшов у них дух, i вони ожили, i поставали на ноги свої, вiйсько дуже-дуже велике!...
I сказав Вiн менi: Сину людський, цi костi вони ввесь Iзраїлiв дiм. Ось вони кажуть: Повисихали11

нашi костi, i загинула наша надiя, нам кiнець! Тому пророкуй та й скажеш до них: Так говорить12

Господь Бог: Ось Я повiдчиняю вашi гроби, i позводжу вас iз ваших гробiв, мiй народе, i введу вас
до Iзраїлевої землi! I пiзнаєте ви, що Я Господь, коли Я повiдчиняю вашi гроби, i коли позводжу13

вас iз ваших гробiв, Мiй народе! I дам Я в вас Свого Духа, i ви оживете, i вмiщу вас на вашiй землi,14

i пiзнаєте ви, що Я, Господь, сказав це й зробив, говорить Господь! I було менi слово Господнє та-15

ке: А ти, сину людський, вiзьми собi один кусок дерева, i напиши на ньому: Юдi та синам Iзраїля,16

його друзям. I вiзьми ще один кусок дерева, i напиши на ньому: Йосиповi дерево Єфрема та всьому
домовi Iзраїля, друзям його. I зблизь їх собi одне до одного на один кусок дерева, i вони стануть17

за одне в твоїй руцi! I як скажуть до тебе сини твого народу, говорячи: Чи не оголосиш нам, що це18

в тебе таке? то скажи їм: Так говорить Господь Бог: Ось Я вiзьму дерево Йосипа, що в Єфремо-19

вiй руцi, та племена Iзраїлевi, його друзiв, i дам на нього дерево Юди, i вчиню їх за одне дерево, i
стануть вони одним у Моїй руцi! I будуть цi дерева, що напишеш на них, у руцi твоїй на їхнiх очах.20

I скажи до них: Так говорить Господь Бог: Ось Я вiзьму Iзраїлевих синiв з-посеред народiв, куди21

вони пiшли, i позбираю їх знавкола, i введу їх до їхньої землi. I зроблю їх за один народ у Краї на22

Iзраїлевих горах, i буде для всiх них один цар за царя, i не будуть уже двома народами, i не будуть
уже бiльш подiленi на двоє царств. I бiльш не будуть вони занечищуватися своїми бовванами й23

гидотами своїми та всiма своїми переступами, спасу їх зо всiх їхнiх осель, де вони грiшили, й очищу
їх. I будуть вони менi народом, а Я буду їм Богом! А раб Мiй Давид буде царем над ними, i один24

пастир буде для всiх них, i постановами Моїми вони будуть ходити, а устави Мої будуть стерегти й
виконувати їх. I осядуть вони на тiй землi, яку Я дав був Моєму рабовi Якововi, що сидiли на нiй25

їхнi батьки, i осядуть на нiй вони та їхнi сини, та сини синiв їхнiх аж навiки, а Мiй раб Давид буде їм
князем навiки! I складу з ними заповiта миру, це буде вiчний заповiт iз ними. I змiцню їх, i намно-26

жу їх, i дам Свою святиню серед них на вiки! I буде мiсце Мого пробування над ними, i Я буду їм27

Богом, а вони Менi будуть народом. I пiзнають цi народи, що Я Господь, що освятив Iзраїля, коли28

буде Моя святиня серед них навiки!
I було менi слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до Гога, краю Магога,38, 2

князя Рошу, Мешеху та Тувалу, i пророкуй на нього та й скажеш: Так сказав Господь: Ось Я3

проти тебе, Гогу, княже Рошу, Мешеху та Тувалу! I заверну тебе, i вкладу гачки в щелепи твої, i4

виведу тебе та все вiйсько твоє, коней та верхiвцiв, усi вони досконало озброєнi, велике зборище,
зо щитами та щитками, усi озброєнi мечами. Парас, Куш i Пут iз ними, усi вони зо щитом та з5

шоломом. Гомер i всi орди його, дiм Тогарми, кiнцi пiвнiчнi та всi вiддiли його, численнi народи6

з тобою. Приготуйся, i приготуй собi ти та все зборище твоє, зiбранi при тобi, i будеш для них7
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сторожею. По багатьох днях ти будеш потрiбний, у кiнцi рокiв прийдеш до Краю, що повернений 8

вiд меча, що зiбраний вiд численних народiв, на Iзраїлевi гори, що завжди були руїною, а вiн був
виведений вiд народiв, i всi вони сидять безпечно. I вийдеш, прийдеш як буря, будеш як хмара, 9

щоб покрити землю, ти та всi вiддiли твої, та численнi народи з тобою. Так говорить Господь Бог: 10

I станеться того дня, увiйдуть слова на твоє серце, i ти будеш думати злу думку, та й скажеш: 11

Пiду на неукрiплений край, знайду спокiйних, що безпечно сидять, усi вони сидять в осадах без
муру, i нема в них засува та ворiт, щоб набрати здобичi, i чинити грабунок, щоб повернути свою 12

руку на заселенi руїни, i на народ, зiбраний з народiв, що набувають добуток та маєток, що сидять
посеред землi. Шева та Дедан, i купцi Таршiшу, i всi левчуки його скажуть тобi: Чи ти прийшов 13

набрати здобичi, чи ти зiбрав своє зборище, щоб чинити грабунок, щоб винести срiбло та золото,
щоб набрати добутку та маєтку, щоб набрати великої здобичi? Тому пророкуй, сину людський, та 14

й скажеш до Гога: Так говорить Господь Бог: Чи того дня, коли народ Мiй сидiтиме безпечно, ти не
довiдаєшся про це? I прийдеш iз свого мiсця, iз пiвнiчних кiнцiв, ти та численнi народи з тобою, всi 15

вони гарцюють на конях, зборище велике й вiйсько численне! I здiймешся на народ Мiй Iзраїлiв, 16

як хмара, щоб покрити землю. Буде це на кiнцi днiв, i виведу тебе на Мiй Край, щоб народи пiзнали
Мене, коли Я покажу Свою святiсть тобi, Гогу, на їхнiх очах. Так говорить Господь Бог: Чи ти той, 17

що про нього говорив Я за давнiх днiв через Моїх рабiв, Iзраїлевих пророкiв, що пророкували за
тих днiв про роки, щоб привести тебе на них? I станеться того дня, у днi приходу Гога на Iзраїлеву 18

землю, говорить Господь Бог, увiйде ревнiсть Моя в нiздрi Мої. I в ревностi своїй, в огнi Свого гнiву 19

Я сказав: цього дня буде великий трус на Iзраїлевiй землi. I затремтять перед Моїм лицем морськi 20

риби та птаство небесне, i польова звiрина, всяке гаддя, що плазує по землi, i всяка людина, що
на поверхнi землi, i будуть поруйнованi гори, i поваляться урвища, i всякий мур на землю впаде.
I покличу проти нього меча на всiх горах Моїх, говорить Господь Бог, меч кожного буде на брата 21

його! I буду судитися з ними моровицею та кров’ю, i пущу заливний дощ та камiнний град, огонь 22

та сiрку на нього та на вiддiли його, та на численнi народи, що з ним. I звеличуся, i покажу Свою 23

святiсть, i буду пiзнаний на очах численних народiв, i вони пiзнають, що Я Господь!
А ти, сину людський, пророкуй на Гога та й скажеш: Так говорить Господь Бог: Ото Я на тебе, 39

княже Рошу, Мешеху та Тувалу! I верну тебе, i попроваджу тебе, i пiдiйму тебе з пiвнiчних кiнцiв, 2

i впроваджу тебе на Iзраїлевi гори. I виб’ю лука твого з твоєї лiвицi, а твої стрiли кину з твоєї 3

правицi. Упадеш на Iзраїлевих горах ти й усi вiддiли твої та народи, що з тобою; вiддам тебе на 4

з’їдження хижому птаству, усякому крилатому та польовiй звiринi. На вiдкритому полi впадеш 5

ти, бо це Я говорив, говорить Господь Бог! I пошлю Я огонь на Магога та на тих, що безпечно 6

замешкують острови, i пiзнають вони, що Я Господь! А Своє святе Iм’я розголошу посеред Мого 7

народу Iзраїля, i бiльше не дам зневажити святе Моє Ймення, i народи пiзнають, що Я Господь,
Святий Iзраїлiв! Ось прийде i станеться, говорить Господь Бог, це той день, що Я говорив. I 8, 9

повиходять мешканцi Iзраїлевих мiст, i накладуть огонь, i палитимуть зброю та щитка й щита, лука
та стрiли, i ручноно кия та ратище, i будуть ними палити огонь сiм рокiв. I не будуть носити дров 10

з поля, i не будуть рубати з лiсiв, бо зброєю будуть палити огонь, i вiзьмуть здобич iз тих, хто
брав здобич iз них, i пограбують тих, хто їх грабував, говорить Господь Бог. I станеться того дня, 11

дам Я там Гоговi мiсце гробу в Iзраїлi, Долину Перехожих, на схiд вiд моря, i що замикає дорогу
перехожим. I поховають там Гога й усе його многолюдство, та й назвуть: Долина Многолюдства
Гога. I буде ховати їх Iзраїлiв дiм, щоб очистити землю, сiм мiсяцiв. I буде ховати ввесь народ 12, 13

краю, i вiн стане для них за пам’ятку, того дня, коли Я прославлю Себе, говорить Господь Бог. I 14

вiддiлять людей, якi без перерви ходитимуть по краю й ховатимуть з перехожими позосталих ще
на поверхнi землi, щоб її очистити. По семи мiсяцях вони ще будуть вишукувати. I перейдуть тi 15

обхiдники по краю, i коли хто побачить людську кiстку, то поставить при нiй знака, аж поки не
поховають її похоронники в Долинi Многолюдства Гога. А iм’я мiста Гамона. I очистять землю. А 16, 17

ти, сину людський, так говорить Господь Бог: Скажи птаховi, усякому крилатому, та всiй польовiй
звiринi: Згромадьтеся й прийдiть, зберiться навколо над жертвою, що Я принесу для вас, велика
жертва на Iзраїлевих горах, i ви будете їсти м’ясо, i будете пити кров. Ви будете їсти тiло лицарiв, 18

а кров князiв землi будете пити, барани, i вiвцi, i козли, бики, ситi башанськi бики всi вони. I 19

будете їсти лiй аж до ситости, i будете пити кров аж до впоєння з Моєї жертви, яку Я принiс для
вас, i насититеся при Моєму столi кiньми та верхiвцями, лицарями та всякими вояками, говорить 20
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Господь Бог! I дам Свою славу мiж народами, i побачать усi народи Мiй суд, що зроблю Я, та21

Мою руку, що на них покладу. I пiзнає Iзраїлiв дiм, що Я Господь, їхнiй Бог, вiд цього дня й далi.22

I пiзнають народи, що Iзраїлiв дiм пiшов на вигнання за провини свої, за те, що спроневiрилися23

Менi, а Я сховав був вiд них лице Своє, i вiддав їх у руку їхнiх неприятелiв, i всi вони попадали вiд
меча. За їхньою нечистiстю та за їхнє беззаконня зробив Я це з ними, i сховав вiд них лице Своє.24

Тому так говорить Господь Бог: Тепер поверну долю Якова, i змилуюся над усiм Iзраїлевим домом,25

i буду ревний за Своє святе Ймення. I вiдчують вони свою ганьбу та все своє спроневiрення, яким26

спроневiрилися Менi, коли сядуть безпечно на своїй землi, i не буде вже нiкого, хто б їх страшив,
коли поверну їх з народiв, i позбираю їх iз країв їхнiх ворогiв, i покажу Свою святiсть у них на очах27

численних народiв. I пiзнають вони, що Я Господь, Бог їхнiй, коли вижену їх у полон до народiв,28

а потому позбираю їх на їхню землю, i бiльш не позоставлю там нiкого з них. I не сховаю вже вiд29

них Свого лиця, бо виллю Духа Свого на Iзраїлiв дiм, говорить Господь Бог!
Двадцятого й п’ятого року нашого вигнання, на початку року, десятого дня мiсяця, чотирнад-40

цятого року по тому, як було зруйноване мiсто, того самого дня була на менi Господня рука, i Вiн
упровадив мене туди. У Божих видiннях упровадив Вiн мене до Iзраїлевого Краю, i дав спочити2

менi на дуже високiй горi, а на нiй була нiби будова мiста, з полудня. I привiв мене туди, i ось чо-3

ловiк, що його вид, нiби вид блискучої мiдi, а в його руцi льняна нитка та мiрнича палиця, i вiн стояв
у брамi. I сказав менi цей чоловiк: Сину людський, дивися своїми очима й слухай своїми вухами, i4

зверни своє серце на все, що я покажу тобi, бо ти приведений сюди, щоб показати тобi. Усе, що ти
побачиш, об’яви Iзраїлевому домовi. I ось мур назовнi храму навколо, а в руцi того чоловiка мiр-5

нича палиця на шiсть лiктiв, на мiру лiктем та долонею. I змiряв вiн ширину тiєї будiвлi одна палиця,
i заввишки одна палиця. I прийшов вiн до брами, що її перед у напрямi до сходу, i ввiйшов її схо-6

дами, i змiряв порога тiєї брами одна палиця завширшки, i другий порiг одна палиця завширшки.
А вартiвня одна палиця завдовжки й одна палиця завширшки, а помiж вартiвнями п’ять лiктiв; а7

порiг брами з боку сiнечок тiєї брами, зсередини одна палиця. I змiряв вiн сiни тiєї брами зсере-8

дини одна палиця. I змiряв сiни брами вiсiм лiктiв, а стовпи її два лiктi, а сiни брами зсередини. А9, 10

брамнi вартiвнi в напрямi на схiд три звiдси й три звiдти, i мiра одна їм трьом, i мiра одна стовпам
звiдси та звiдти. I змiряв вiн ширину входу до брами десять лiктiв, довжина брами тринадцять лi-11

ктiв. А розмежування перед вартiвнями один лiкоть, i один лiкоть звiдти, а вартiвня шiсть лiктiв12

звiдси й шiсть лiктiв звiдти. I змiряв браму з даху вартiвнi до даху її, завширшки двадцять i п’ять13

лiктiв, дверi навпроти дверей. I поробив стовпи, шiстдесят лiктiв, i до стовпiв пiдходить подвiр’я,14

навколо брами. А вiд переду брамного входу аж до переду сiней внутрiшньої брами п’ятдесят лi-15

ктiв. I були вiкна, широкi знадвору й вузькi в серединi, до вартiвень та до їхнiх стовпiв у серединi16

брами навколо, i так до сiней, i вiкна навколо до середини, а на стовпах вирiзьбленi пальми. I вiн17

впровадив мене до зовнiшнього подвiр’я. I ось комори та пiдлога, викладена з камiння, зроблена
для подвiр’я навколо, тридцять комiр на пiдлозi. А ця пiдлога була позад брам, по довжинi брам,18

долiшня пiдлога. I змiряв вiн ширину вiд переду долiшньої брами до переду внутрiшнього подвiр’я19

назовнi, сто лiктiв, на схiд та на пiвнiч. А та брама, що перед її в напрямi на пiвнiч до зовнiшнього20

подвiр’я, вiн змiряв довжину її та ширину її. I вартiвнi її три звiдси й три звiдти, i стовпи її, i сiни21

її були за мiрою першої брами, п’ятдесят лiктiв довжина її, а ширина двадцять i п’ять на мiру лi-
ктем. А вiкна її, i сiни її та вирiзьбленi пальми її за мiрою брами, що перед її в напрямi на схiд, а22

сiмома схiдцями входять у неї, а її сiни перед ними. I брама внутрiшнього подвiр’я навпроти брами23

на пiвнiч та на схiд. I змiряв вiн вiд брами до брами сто лiктiв. I вiн попровадив мене в напрямi24

на пiвдень, аж ось брама в напрямi на пiвдень. I вiн змiряв стовпи її та сiни її за тими мiрами. А в25

неї вiкна та сiни її навколо, якi тi вiкна, п’ятдесят лiктiв завдовжки, а завширшки двадцять i п’ять
лiктiв. А семеро схiдцiв вхiд до неї, i сiни її перед ними, а вирiзьбленi пальми її одна звiдси, а одна26

звiдти при стовпах її. А брама внутрiшнього подвiр’я у напрямi на пiвдень, i вiн змiряв вiд брами27

до брами в напрямi на пiвдень сто лiктiв. I впровадив мене до внутрiшнього подвiр’я пiвденною28

брамою, i змiряв пiвденну браму за тими мiрами. I вартiвнi її, i стовпи її, i сiни її за тими мiрами, i29

вiкна її, i в сiнях її навколо п’ятдесят лiктiв завдовжки, а завширшки двадцять i п’ять лiктiв. А сiни30

її навколо завдовжки двадцять i п’ять лiктiв, а завширшки п’ять лiктiв. I сiни її при зовнiшньому31

подвiр’ї, i пальми при стовпах її, а вiсiм сходiв її вхiд. I вiн упровадив мене до внутрiшнього подвiр’я32

в напрямi на схiд, i змiряв брами за тими мiрами. I вартiвнi її, i стовпи її, i сiни її за тими мiрами,33
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а в неї вiкна та в її сiнях навколо, завдовжки п’ятдесят лiктiв, а завширшки двадцять i п’ять лiктiв.
А її сiни були до зовнiшнього подвiр’я, а пальми її при її стовпах звiдси й звiдти, а вiсiм схiдцiв її 34

вхiд. I впровадив мене до пiвнiчної брами, i змiряв тими мiрами. Вартiвнi її, стовпи її, i її сiни та 35, 36

вiкна в неї навколо, завдовжки п’ятдесят лiктiв, а завширшки двадцять i п’ять лiктiв. А стовпи її до 37

зовнiшнього подвiр’я, а пальми при стовпах її з цього й з того боку, а вiсiм сходiв її вхiд. I комора, 38

i її вхiд у стовпах брам, там полощуть цiлопалення. А в сiнях брами два столи звiдси й два столи 39

звiдти, щоб рiзати на них цiлопалення й жертви за грiх та жертви за провину. А при зовнiшньому 40

боцi, що пiдiймається до входу пiвнiчної брами, два столи, i при боцi iншому, що при сiнях брами,
два столи. Чотири столи звiдси й чотири столи звiдти при боцi брами, вiсiм столiв, що на них рi- 41

жуть. I чотири столи на цiлопалення, камiння тесане, завдовжки лiкоть один i i пiв, а заввишки 42

один лiкоть; на них кладуть знаряддя, що ними рiжуть цiлопалення та жертву. I гаки, на одну до- 43

лоню, були приготовленi в домi навколо, а на столах жертовне м’ясо. А назовнi внутрiшньої брами 44

були двi кiмнатi у внутрiшньому подвiр’ї, що при пiвнiчному боцi брами, а їхнiй перед у напрямi на
пiвдень, одна при боцi схiдньої брами, перед її у напрямi на пiвнiч. I сказав вiн до мене: Ця кiмната, 45

що перед її в напрямi на пiвдень, для священикiв, що стережуть сторожу храму. А та кiмната, що 46

перед її в напрямi на пiвнiч, для священикiв, що виконують сторожу жертiвника. Це Садоковi сини,
що з Левiєвих синiв наближуються до Господа, щоб служити Йому. I змiряв подвiр’я завдовжки 47

сто лiктiв, i завширшки сто лiктiв, чотирикутнє, а жертiвник був перед храмом. I впровадив мене 48

до сiней храму, i змiряв стовпа сiней, п’ять лiктiв звiдси, i п’ять лiктiв звiдти, а ширина брами три
лiктi звiдси й три лiктi звiдти. Довжина сiней двадцять лiктiв, а завширшки одинадцять лiктiв, а 49

десятьма сходами ходять до нього; а стовпи при стовпах, один звiдси, а один звiдти.
I впровадив мене до храму, i вiн змiряв стовпи, шiсть лiктiв завширшки звiдси, i шiсть лiктiв 41

завширшки звiдти, ширина скинiї. А ширина входу десять лiктiв, а боки входу п’ять лiктiв звiдси 2

й п’ять лiктiв звiдти; i змiряв довжину його сорок лiктiв, а завширшки двадцять лiктiв. I ввiйшов 3

вiн до середини, i змiряв входового стовпа два лiктi, а вхiд шiсть лiктiв, а ширина входу сiм лiктiв.
I змiряв довжину його двадцять лiктiв, а завширшки двадцять лiктiв на передi храму. I сказав вiн 4

менi: Це Святеє Святих! I змiряв вiн стiну храму шiсть лiктiв, а ширина бiчної кiмнати чотири лiктi 5

кругом навколо храму. А кiмнати бiчнi, кiмната при кiмнатi, тридцять в трьох поверхах, i входи- 6

ли в стiну, що храм мав для бiчних кiмнат навколо кругом, щоб держалися, i не держалися в стiнi
того храму. I вiн ставав ширший, i обертався все бiльше вгору до бiчних кiмнат, бо той храм був 7

обернений бiльше вгору, кругом навколо храму, тому храм був ширший вгору, i так долiшнiй поверх
входить на горiшнiй через середнiй. I бачив я вишину храму навколо, пiдвалини бiчних кiмнат 8

повна палиця, шiсть лiктiв. Ширина стiни, що в бiчнiй кiмнатi назовнi, п’ять лiктiв, а вiльне мi- 9

сце мiж бiчними кiмнатами, що належить до храму. I помiж коморами завширшки двадцять лiктiв 10

кругом навколо храму. А вхiд з бiчної кiмнати до вiльного мiсця вхiд один у напрямi на пiвнiч, i 11

вхiд один на пiвдень, а ширина вiльного мiсця п’ять лiктiв кругом навколо. А будiвля, що перед 12

вiдгородженим майданом у напрямi на захiд, завширшки сiмдесят лiктiв, а стiна будiвлi п’ять лi-
ктiв, ширина кругом навколо, а довжина її дев’ятдесят лiктiв. I вiн змiряв той храм, завдовжки сто 13

лiктiв, а вiдгороджений майдан i будiвля та стiни її, завдовжки сто лiктiв. А ширина передньої ча- 14

стини храму та вiдгородженого майдану на схiд сто лiктiв. I змiряв вiн довжину будiвлi до переду 15

вiдгородженого майдану, що позад неї, галерiя звiдси й звiдти, сто лiктiв, i так внутрiшнiй храм i
сiнечки подвiр’я. Пороги та вiкна, широкi знадвору, i вузькi всерединi, галерiя навколо них трьох, 16

навпроти порогу дерев’яний обклад навколо й земля до вiкон, а вiкна зачиненi. Усе понад входом 17

i аж до внутрiшнього храму, i назовнi при кожнiй стiнi кругом навколо, у внутрiшньому й у зовнi-
шньому, вирiзьблене, i було зроблене херувимами та пальмами, i пальма була мiж херувимом та 18

херувимом, два обличчя в херувима. I людське обличчя мали пальми звiдси, а обличчя левчука 19

мали пальми звiдти, поробленi при всьому домi навколо. Вiд землi аж понад вхiд поробленi хе- 20

рувими та пальми на стiнi храму. Храм мав чотирикутнi одвiрки, а перед святинi мав такий самий 21

вигляд. Жертiвник був iз дерева, три лiктi високий, а довжина його два лiктi, а в нього його кути й 22

пiднiжжя його та стiни його дерево. I сказав вiн менi: Це той стiл, що перед Господнiм лицем! А в 23

храмi та в святинi було двоє дверей. I в тих дверях було по двi дошцi, обидвi дошки оберталися, двi 24

в одних дверях, i двi в iнших дверях. I були зробленi на них, на дверях храму, херувими та пальми, 25

як поробленi були в стiнах, а дерев’яний ганок при передi сiней назовнi. I вiкна, широкi знадвору 26



42. 1–43. 17 КНИГА ЄЗЕКIЇЛЯ 510

й вузькi всерединi, i пальми звiдси та звiдти при боках сiней, i такi бiчнi кiмнати храму та стрiхи.
I вiн вивiв мене до зовнiшнього подвiр’я дорогою в напрямi на пiвнiч, i ввiв мене до кiмнат, що42

навпроти вiдгородженої площi, i що навпроти будiвлi на пiвнiч. Навпроти завдовжки сто лiктiв,2

вхiд пiвнiчний, а завширшки п’ятдесят лiктiв. Навпроти двадцять лiктiв, що у внутрiшньому по-3

двiр’ї, i навпроти викладеної пiдлоги, що в зовнiшньому подвiр’ї, галерiя до переду галерiї на три
поверхи. А перед кiмнатами був хiд на десять лiктiв ширини до внутрiшнього подвiр’я, дорогою4

ста лiктiв, а виходи їхнi на пiвнiч. А горiшнi кiмнати були коротшi, бо галерiї забирали вiд них5

бiльше мiсця, нiж з долiшнiх та з середнiх тiєї будiвлi. Бо вони були триповерховi, i не було в них6

стовпiв, як стовпи подвiр’я, тому вони були вужчi вiд долiшнiх та вiд середнiх на землi. А мур, що7

назовнi навпроти кiмнат, у напрямi зовнiшнього подвiр’я, до переду кiмнат довжина його п’ятдесят
лiктiв. Бо довжина тих кiмнат, що в зовнiшнього подвiр’я, п’ятдесят лiктiв, i ось на передi храму8

сто лiктiв. А пiд тими кiмнатами хiд вiд сходу, коли входити до них з зовнiшнього подвiр’я. По ши-9, 10

ринi муру подвiр’я в напрямi на схiд до переду вiльного мiсця й до переду будiвлi кiмнати. А дорога11

перед ними як вид кiмнат, що в напрямi на пiвнiч; яка довжина, така ширина їхня, а всi виходи були
за їхнiми способами та за їхнiми виходами. I як входи кiмнат, що в напрямi пiвдня, такий був вхiд12

на початку дороги, дороги перед вiдповiдним муром у напрямi на схiд, коли йти до них. I сказав вiн13

менi: Кiмнати пiвнiчнi i кiмнати пiвденнi, що на передi вiльного мiсця, це кiмнати священнi, де їдять
священики, що наближуються до Господа, найсвятiше, там складають найсвятiше, i жертву хлiбну,
i жертву за грiх, i жертву за провину, бо це мiсце святе. Коли священики ввiйдуть, то не смiють ви-14

ходити зо святинi до зовнiшнього подвiр’я, i мають там складати свої шати, в яких служать, бо вони
святощi. I зодягнуть вони iншi шати, i тодi тiльки можуть зближатися до того, що належить наро-
довi. I скiнчив вiн вимiрювання внутрiшнього храму, i випровадив мене в напрямi брами, що перед15

її в напрямi на схiд, i змiряв те кругом навколо. Вiн змiряв мiрничою палицею схiднiй бiк, п’ять16

сотень палиць мiрничою палицею навколо. Змiряв пiвнiчний бiк, п’ять сотень палиць мiрничною17

палицею навколо. Змiряв пiвденний бiк, п’ять сотень палиць мiрничою палицею. Обернувся до18, 19

захiднього боку, намiряв п’ять сотень палиць мiрничою палицею. На чотири сторони вiдмiряв те.20

Мало воно мур кругом навколо, завдовжки п’ять сотень, i завширшки п’ять сотень, щоб вiддiлити
мiж святим та звичайним.

I попровадив мене до брами, до брами, що звернена в напрямi сходу. I ось слава Iзраїлевого43, 2

Бога йшла в напрямi вiд сходу, а голос Його був, як шум великої води, а земля засвiтилася вiд
слави Його! I вид був такий же, як я бачив: як те видиво, що я бачив, коли я приходив руйнувати3

мiсто, i види були, як той вид, що я бачив при рiчцi Кевар. I впав я на обличчя своє! I слава Госпо-4

дня ввiйшла в храм у напрямi брами, що перед її в напрямi сходу! I пiдняв мене Дух, i впровадив5

мене до внутрiшнього подвiр’я, i ось слава Господня наповнила храм! I почув я Промовляючого6

до мене з храму, а той муж стояв при менi. I сказав Вiн менi: Сину людський, це мiсце престолу7

Мого, i мiсце стiп Моїх нiг, де Я буду перебувати навiки посеред Iзраїлевих синiв, не занечистить
уже Iзраїлiв дiм святе Iм’я Моє, вони та їхнi царi розпустою своєю та трупами їхнiх царiв при їхньо-
му вмираннi! Вони ставили свого порога при Моєму порозi, i свої одвiрки при одвiрках Моїх, так8

що тiльки стiна була мiж Мною та мiж ними, i вони занечистили святе Iм’я Моє своїми гидотами,
яких наробили, i Я вигубив їх у Своїм гнiвi... Тепер нехай вони вiддалять вiд Мене розпусту свою9

та трупи своїх царiв, i Я буду пробувати мiж ними навiки. Ти, сину людський, об’яви Iзраїлевому10

домовi про цей храм, i вони посоромляться вiд своїх провин, i змiряють мiру. А якщо вони засо-11

ромляться вiд усього, чого наробили, то виясни їм вигляд храму, i план його, i виходи його та його
входи, i всi устави його, i всi начерки його, i всi закони його, i напиши це на очах їх, i нехай вони
стережуть усякий начерк його, i всi устави його, i нехай вони роблять їх! Оце закон храму: на вер-12

шинi гори вся границя його кругом навколо має бути Святеє Святих. Ось це закон храму. А оце13

мiри жертiвника лiктями, лiкоть це лiкоть та долоня. I основа жертiвника лiкоть, i лiкоть завшир-
шки, а його границя до його краю навколо одна п’ядь, i це задня сторона жертiвника. А вiд основи14

на землi аж до долiшнього обкладу жертiвника два лiктi, а завширшки один лiкоть, а вiд малого
вiдступу жертiвника аж до великого чотири лiктi, а завширшки лiкоть. А жертiвник чотири лiктi15

високий, а вiд жертiвника й вище чотири роги. А огнище дванадцять лiктiв завдовжки на дванад-16

цять завширшки, чотирикутнє при чотирьох своїх боках. А долiшнiй обклад чотирнадцять лiктiв17

завдовжки на чотирнадцять завширшки при чотирьох боках її, а границя навколо нього пiвлiктя, а
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основа його лiкоть навколо, а сходи його зверненi на схiд. I сказав Вiн менi: Сину людський, так 18

говорить Господь Бог: Оце устави жертiвника на день, коли вiн буде зроблений, щоб приносити на
ньому цiлопалення, i кропити на нього кров. I даси священикам-Левитам, що вони з Садокового 19

насiння, що наближуються до Мене, говорить Господь Бог, щоб служили Менi, молодого бика з
великої худоби на жертву за грiх. I вiзьмеш з його крови, i покропи на чотири його роги й до чоти- 20

рьох кутiв оправи та до границi навколо, i очисти його та освяти його. I вiзьмеш бика тiєї жертви за 21

грiх, i спалять його на означеному мiсцi храму назовнi святинi. А другого дня принесеш у жертву 22

козла безвадного на жертву за грiх, i очистять жертiвника, як очистили биком. А коли покiнчиш 23

очищати, принесеш у жертву молодого бика з великої худоби, безвадного, i безвадного барана з
отари. I приведи їх перед Господнє лице, i кинуть священики на них сiль, i принесуть їх цiлопале- 24

нням для Господа. Сiм день будеш приготовляти козла жертви за грiх на кожен день, i молодого 25

бика з великої худоби, i барана з отари, безвадних приготовлять. Сiм день будуть очищати того 26

жертiвника, i очистять його, i освятять його. I скiнчаться тi днi, i станеться, восьмого дня й далi 27

приготовлять священики на жертiвнику вашi цiлопалення та вашi жертви мирнi, i вподобаю Собi
вас, говорить Господь Бог!

I вернув мене в напрямi брами зовнiшньої святинi, що обернена на схiд, а вона замкнена. I ска- 44, 2

зав менi Господь: Брама ця буде замкнена, не буде вiдчинена, i нiхто не ввiйде в неї, бо в неї ввiйшов
Господь, Бог Iзраїлiв, i вона буде замкнена. Князь, сам князь буде сидiти в нiй, щоб їсти хлiб перед 3

Господнiм лицем; сiньми брами вiн увiйде, i сiньми вийде. I випровадив мене в напрямi пiвнiчної 4

брами до переду храму, i побачив я, аж ось слава Господня наповнила Господнiй дiм! I впав я на
обличчя своє... I сказав менi Господь: Сину людський, зверни своє серце, i побач своїми очима, 5

а своїми вухами послухай усе, що Я говоритиму з тобою щодо всiх постанов Господнього дому, i
щодо всяких законiв його, i звернеш своє серце до входу того храму в усiх виходах святинi. I ска- 6

жеш до ворохобникiв, до Iзраїлевого дому: Так говорить Господь Бог: Досить вам усiх ваших гидот,
Iзраїлiв доме, що ви вводили чужинцiв, необрiзаносердих та необрiзанотiлих, щоб були в Моїй 7

святинi, щоб зневажити його, Мiй храм, коли приносили Мiй хлiб, лiй та кров, i, крiм усiх ваших
гидот, зламали Мого заповiта. I ви не несли сторожi святощiв Моїх, але поставили їх собi за сто- 8

рожiв Моєї варти в Моїй святинi. Так говорить Господь Бог: Кожен чужинець, необрiзаносердий 9

та необрiзанотiлий не ввiйде до Моєї святинi; це i про всякого чужинця, що живе серед Iзраїлевих
синiв. I навiть Левити, що були вiддалилися вiд Мене, коли блукав Iзраїль, що були зблудили вiд 10

Мене за своїми божками, i вони понесуть кару за свою вину, i будуть вони в святинi Моїй служити 11

сторожами при брамах храму, i обслуговувати храм, вони будуть приносити цiлопалення й жертву
народовi, i вони будуть ставати перед ними, щоб служити їм. За те, що вони служили їм перед 12

їхнiми бовванами, i стали для Iзраїлевого дому за спотикання на провину, тому пiдняв Я Свою руку
на них, говорить Господь Бог, i вони понесуть провину свою! I вони не пiдiйдуть до Мене, щоб бу- 13

ти священиками Менi, i щоб пiдходити до всiх святощiв Моїх, до Святого Святих, i будуть носити
ганьбу свою та гидоти свої, якi наробили... I дам Я їх сторожами варти храму щодо всiєї його пра- 14

цi, i щодо всього, що робиться в ньому. А священики-Левити, Садоковi сини, що несли сторожу 15

Моєї святинi, коли Iзраїлевi сини зблудили були вiд Мене, вони наблизяться до Мене на службу
Менi, i будуть стояти перед Моїм лицем, щоб приносити Менi лiй та кров, говорить Господь Бог.
Вони ввiйдуть до Моєї святинi, i вони наблизяться до Мого столу на службу Менi, i будуть нести 16

Мої сторожi. I станеться, коли вони входитимуть до брами внутрiшнього подвiр’я, то зодягатимуть 17

льняну одiж, i не ввiйде на них вовна, коли вони служитимуть у брамах внутрiшнього подвiр’я та
назовнi. Льнянi завої будуть на їхнiй головi, а льняна спiдня одежа буде на їхнiх стегнах; не будуть 18

оперiзуватися тим, що викликає пiт. А коли вони будуть виходити до зовнiшнього подвiр’я, до на- 19

роду, здiйматимуть шати свої, в яких служили, i поскладають їх у священних кiмнатах, i зодягнуть
iншу одежу, щоб своїми священними шатами не торкатися народу. А голови своєї вони не будуть 20

голити, i волосся не запустять, конче будуть стригти волосся своє. I вина не будуть пити кожен iз 21

священикiв, коли мають входити до внутрiшнього подвiр’я. А вдiв та розвiдок не братимуть собi 22

за жiнок, а братимуть тiльки дiвчат iз насiння Iзраїлевого дому, та вдову, що буде вдовою по свя-
щениковi. А народ Мiй будуть вони навчати розрiзняти мiж святим та звичайним, i зроблять їх 23

знаючими рiзницю мiж нечистим та чистим. А в суперечцi вони стануть, щоб судити, правосуддям 24

Моїм розсудять її, i будуть стерегти Закони Мої, i устави Мої при всiх святах Моїх, i суботи Мої
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будуть святити! I до мертвої людини не пiдiйдуть, щоб не занечистити себе, а тiльки ради батька25

й матерi, i ради сина, i дочки, i ради брата й сестри, що не належала чоловiковi, занечистяться. А26

по його очищеннi прирахують йому ще сiм день. А того дня, коли вiн входить до святинi, до вну-27

трiшнього подвiр’я, щоб служити в святинi, вiн принесе свою жертву за грiх, говорить Господь Бог.
I оце буде їм за спадщину: Я їхня спадщина, а володiння не дасте їм в Iзраїлi, Я їхнє володiння!28

Жертву хлiбну, i жертву за грiх, i жертву за провину, оце будуть вони їсти, i все закляте в Iзраїлi29

буде їхнє. I перше з усяких первонароджених зо всього, i всякi приношення всього зо всiх ваших30

приношень буде священикам, i початок ваших дiж дасте священиковi, щоб вiн поклав благослове-
ння на вашому домi. Усякого падла та пошматованого з птаства та скотини священики не будуть31

їсти.
А коли ви будете кидати жеребка про землю в спадщину, то дасте приношення Господевi, святе45

iз землi, двадцять i п’ять тисяч лiктiв завдовжки, а десять тисяч завширшки йому. Це буде святе
в усiй його границi навколо. З того буде для святинi чотирикутнє мiсце довкола, п’ять сотень на2

п’ять сотень, i п’ятдесят лiктiв вигiн йому навколо. А з цiєї мiри вiдмiряєш двадцять i п’ять ти-3

сяч лiктiв завдовж та десять тисяч завшир, i в цьому буде святиня, Святеє Святих. Це святiсть4

iз землi; вона буде для священикiв, що служать святинi, для тих, що наближуються, щоб служити
Господевi, i буде їм мiсцем для домiв i святим мiсцем. А двадцять i п’ять тисяч лiктiв завдовж i5

десять тисяч завшир буде для Левитiв, що служать храмовi, їм на володiння, мiста на сидiння. А6

на володiння мiсту дасте п’ять тисяч завшир i двадцять i п’ять тисяч завдовж, навпроти святого
приношення; воно буде для всього Iзраїлевого дому. А для князя буде з того й з того боку свя-7

того приношення й володiння мiста, навпроти святого приношення й на передi володiння мiста вiд
захiднього краю на захiд, i вiд схiднього краю на схiд, а завдовж вiдповiдно однiй частинi племена
вiд захiдньої границi до границi схiдньої землi; це буде йому за володiння в Iзраїлi, i Мої князi не8

будуть уже тиснути народу Мого, а Край дадуть Iзраїлевому домовi, їхнiм племенам. Так говорить9

Господь Бог: Досить вам, Iзраїлевi князi! Насильство та утиски вiдсуньте, а робiть правосуддя та
правду, перестаньте випихати народ Мiй з його землi, говорить Господь Бог! Майте справедливу10

вагу, i справедливу ефу та справедливого бата. Ефа й бат буде однакова мiра, щоб бат виносив11

десяту частину хомеру, а десята частина хомеру ефа; згiдно з хомером буде мiра його. А шекель12

двадцять герiв; двадцять шеклiв, двадцять i п’ять шеклiв, та п’ятнадцять шеклiв буде вам мiна. Оце13

те приношення, що ви принесете: шоста частина ефи з хомеру пшеницi й шоста частина ефи з хо-
меру ячменю. А постанова про оливу з бата оливи: десята частина бата з кору, десять батiв хомер,14

бо десять батiв хомер. I одна штука з отари з двохсот штук з доброго пасовиська Iзраїлевого на15

жертву хлiбну, i на цiлопалення, i на жертви мирнi, щоб очистити їх, говорить Господь Бог. Увесь16

народ цього Краю повинен давати приношення для князя в Iзраїлi. А на обов’язку князя буде:17

цiлопалення, i жертва хлiбна та жертва лита в свята, i в новомiсяччя та в суботи, в усi свята Iзраї-
левого дому, вiн приготує жертву за грiх, i жертву хлiбну, i цiлопалення, i жертви мирнi на очищення
за Iзраїлiв дiм. Так говорить Господь Бог: У першому мiсяцi, першого дня мiсяця вiзьмеш моло-18

дого бика з великої худоби, безвадного, й очистиш святиню. I вiзьме священик з крови жертви за19

грiх, i покропить на одвiрок храму та на чотири кути вiдступу жертiвника, i на одвiрок брами вну-
трiшнього подвiр’я. I так зробиш сьомого дня першого мiсяця за кожного, хто прогрiшиться через20

помилку або з глупоти, i очистите храма. У першому мiсяцi, чотирнадцятого дня мiсяця буде вам21

Пасха, свято семиденне; будете їсти опрiсноки. I приготує того дня князь за себе та за ввесь народ22

Краю бика на жертву за грiх. I сiм день свята буде вiн приготовлювати цiлопалення для Господа,23

сiм бикiв i сiм баранiв безвадних на день, сiм день, i жертву за грiх, козла на день. I приготовить24

жертву хлiбну, ефу на бика й ефу на барана, а оливи гiн на ефу. Сьомого мiсяця, п’ятнадцятого дня25

мiсяця в свято буде вiн приготовлювати те саме, сiм день, як жертву за грiх, як цiлопалення, так i
жертву хлiбну, так i оливу.

Так говорить Господь Бог: Брама внутрiшнього подвiр’я, що звернена на схiд, буде замкнена46
шiсть день працi, а суботнього дня буде вiдчинена, i в день новомiсяччя буде вiдчинена. I ввiйде2

князь ходом сiней брами ззовнi, i стане при одвiрку брами, а священики приготують його цiлопа-
лення та його мирну жертву, i вiн поклониться на порозi брами. А брама не буде замкнена аж до
вечора. I буде вклонятися народ Краю при входi цiєї брами в суботи та в новомiсяччя перед Го-3

споднiм лицем. А те цiлопалення, що князь принесе Господевi суботнього дня, це шiсть безвадних4
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овець та безвадний баран. А жертва мучна ефа на барана, а на овець жертва хлiбна, скiльки дасть 5

рука його, а оливи гiн на ефу. А в день новомiсяччя молодий бик з великої худоби, безвадний, i ше- 6

стеро овець та баран будуть безваднi. I ефу на бика, i ефу на барана приготує вiн хлiбну жертву, 7

а на овець як сягне рука його, а оливи гiн на ефу. А коли приходитиме князь, то вiн увiйде ходом 8

сiней брами, i тим же ходом своїм вийде. А коли народ Краю буде приходити перед Господнє лице 9

в свята, то хто входить ходом пiвнiчної брама, щоб поклонитися, вийде ходом брами пiвденної, а хто
входить ходом брами пiвденної, вийде ходом брами пiвнiчної, не вернеться ходом тiєї брами, яким
увiйшов, але вийде протилеглою йому. А князь буде серед них: при входi їх ввiйде, i при виходi 10

їх вийде. А в свята та в урочистi днi буде хлiбна жертва, ефа на бика й ефа на барана, а на вiвцi 11

скiльки дасть рука його, а оливи гiн на ефу. А коли князь приготує добровiльного дара, цiлопале- 12

ння або мирнi жертви, дар для Господа, то вiдчинять йому браму, що звернена на схiд, i приготує
своє цiлопалення та свої мирнi жертви, як готує за суботи, i вийде, i замкнуть браму по його виходi.
А вiвцю однорiчну, безвадну, приготовиш на цiлопалення кожен день для Господа, щоранку приго- 13

товиш його. А жертву хлiбну приготовиш до нього щоранку, шосту частину ефи, а оливи третину 14

гiна, щоб покропити пшеничну муку, це хлiбна жертва для Господа, постанови вiчнi назавжди. I 15

приготують вiвцю й жертву хлiбну та оливу щоранку на стале цiлопалення. Так говорить Господь 16

Бог: Коли князь дасть кому зо своїх синiв дара зо спадку свого, це буде належати його синам, як
їхнє володiння в спадщинi. А коли вiн дасть дара з свого спадку одному з своїх рабiв, то це буде 17

належати йому аж до року волi його, та й вернеться князевi, бо це його спадок, тiльки синам його
вiн належатиме. А князь не вiзьме зо спадку народу, витискаючи їх з їхнього володiння, iз свого 18

володiння дасть своїм синам спадок, щоб нiхто з народу Мого не розпорошився зо свого володiння.
I впровадив мене входом, що при боцi брами, до священних кiмнат для священикiв, що зверненi на 19

пiвнiч; i ось там є мiсце на їхньому задньому боцi на захiд. I сказав вiн менi: Оце мiсце, де свя- 20

щеники будуть варити жертву за провину та жертву за грiх, де будуть пекти жертву хлiбну, щоб не
виносити до зовнiшнього подвiр’я, i не посвятити народа. I вiн вивiв мене до зовнiшнього подвiр’я, 21

i провiв мене по чотирьох рогах подвiр’я, i ось ще подвiр’я на кожному розi подвiр’я. На чотирьох 22

рогах подвiр’я були малi подвiр’я, сорок лiктiв завдовж i тридцять завшир, мiра одна для них чо-
тирьох, простокутнi. I був ряд камiння навколо них, навколо них чотирьох, i поробленi кухнi пiд 23

горожею навколо. I сказав вiн менi: Оце дiм кухарiв, що там варять слуги храму жертву народовi. 24

I вiн вернув мене до дверей храму, аж ось виходить вода з-пiд порога храму на схiд, бо перед 47
того храму на схiд. А вода сходила здолу, з правого боку храму, з пiвдня вiд жертiвника. I вiн ви- 2

провадив мене в напрямi брами на пiвнiч, i провiв мене навколо зовнiшньою дорогою до зовнiшньої
брами, дорогою, зверненою на схiд; i ось вода виприскувала з правого боку. I вийшов цей чоловiк 3

на схiд, а шнур був у його руцi, i вiн вiдмiряв тисячу лiктiв, i перепровадив мене водою, водою по
кiстки. I вiдмiряв ще тисячу, i перепровадив мене водою, водою по колiна; i вiдмiряв ще тисячу, 4

i перепровадив мене водою по стегна. I вiдмiряв вiн ще тисячу, i був потiк, якого я не мiг пере- 5

йти, бо стала великою та вода на пливання, потiк, що був неперехiдний. I сказав вiн менi: Чи ти 6

бачив це, сину людський? I повiв мене, i вернув мене на берег цього потоку. А коли я вернувся, 7

то ось на березi потоку дуже багато дерев з цього й з того боку. I сказав вiн до мене: Ця вода 8

виходить до схiдньої округи, i сходить на степ, i сходить до моря, до води солоної, i вздоровиться
вода. I станеться, всяка жива душа, що роїться скрiзь, куди приходить той потiк, буде жити, i буде 9

дуже багато риби, бо ввiйшла туди та вода, i буде вздоровлена, i буде жити все, куди пройде той
потiк. I станеться, стануть при ньому рибаки вiд Ен-Гедi й аж до Ен-Еглаїму; вода буде мiсцем 10

розтягнення неводу, їхня риба буде за родом своїм, як риба Великого моря, дуже численна. Його 11

ж багна та калюжi його не будуть уздоровленi, на сiль вони данi. А над потоком виросте на його 12

березi з цього й з того боку всяке дерево їстивне; не опаде його листя, i не перестане плiд його,
кожного мiсяця буде давати первоплоди, бо вода його вона зо святинi виходить, i буде плiд його на
їжу, а його листя на лiк. Так говорить Господь Бог: Оце границя, що ви посядете собi цю землю 13

для дванадцяти Iзраїлевих племен; Йосип матиме два удiли. I посядете її як один, так i другий, бо, 14

прирiкаючи, пiдняв Я був руку Свою дати її вашим батькам, i припаде цей Край вам у спадщину. А 15

оце границя Краю: на пiвнiчному кiнцi вiд Великого моря напрямець до Хетлону, як iти до Цедаду,
Хамат, Берота, Сiвраїм, що мiж границею Дамаску та мiж границею Хамату, середущий Хацар, що 16

при границi Хаврану. I буде границя вiд моря: Хацар-Енон, границя Дамаску на пiвнiч, i границя 17
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Хамату. Це пiвнiчний кiнець. А схiднiй кiнець, з-мiж Хаврану та з-мiж Дамаску, i з-мiж Гiлеаду18

та з-мiж Iзраїлевого краю Йордан; вiд границi аж до схiднього моря вiдмiряєте. Це схiднiй кiнець.
А пiвденний кiнець, на пiвдень: вiд Тамару аж до води Мерiвот-Кадешу, потоку, до Великого моря.19

Це пiвденний кiнець, на пiвдень. А захiднiй кiнець Велике море, вiд границi аж навпроти того, де20

йти на Хамат. Це захiднiй кiнець. I подiлите цю землю собi, Iзраїлевим племенам. I станеться,21, 22

подiлите її жеребком на спадок собi та чужинцям, що мешкають серед вас, що породили синiв се-
ред вас, i стануть вам, як тубiльцi мiж синами Iзраїлевими; з вами вони кинуть жеребка про спадок
серед Iзраїлевих племен. I станеться, у тому племенi, де мешкатиме з ним той чужинець, там дасте23

його спадок, говорить Господь Бог.
А оце iмена племен: Вiд пiвнiчного кiнця по боцi дороги до Хетлону, де йти до Хамату, Хацар-48

Енан, на границi Дамаску на пiвнiч, по боцi Хамату, i будуть вони йому вiд схiднього кiнця аж до
моря, один удiл Дановi. А при границi Дана вiд схiднього кiнця й аж до кiнця захiднього, один удiл2

Ассировi. А при границi Ассира вiд схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, один удiл Нефтали-3

мовi. А при границi Нефталима вiд схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, один удiл Манасiї. А4, 5

при границi Манасiї вiд схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, один удiл Єфремовi. А при границi6

Єфрема вiд схiднього кiнця й аж до кiнця захiднього, один удiл Рувимовi. А при границi Руви-7

ма вiд схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, один удiл Юдi. А при границi Юди вiд схiднього8

кiнця аж до кiнця захiднього буде те приношення, що ви принесете, дiлянка на двадцять i п’ять ти-
сяч завшир, а завдовж як одна з частин племен зо схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, i буде в
нiй святиня. Те приношення, що принесете Господевi, дiлянка буде завдовж двадцять i п’ять ти-9

сяч, а завшир двадцять тисяч. А святе приношення буде для оцих: дiлянка священикам на пiвнiч10

двадцять i п’ять тисяч, а на захiд завшир десять тисяч, а на схiд завшир десять тисяч, а на пiвдень
завдовж двадцять i п’ять тисяч, i Господня святиня буде серед того. Священиками, посвяченим iз11

синiв Садока, що виконували Мою сторожу, що не блукали блуканиною Iзраїлевих синiв, як блу-
кали Левити, то буде їм приношення з приношення цiєї землi, найсвятiша святiсть, при границi12

Левитiв. А Левити вiдповiдно границi священикiв, дiлянка їм на двадцять i п’ять тисяч завдовж, а13

завшир десять тисяч, уся довжина двадцять i п’ять тисяч, а ширина десять тисяч. I вони не про-14

дадуть iз цього, i не вимiняють, i первоплiд землi нi до кого не перейде, бо це святiсть для Господа.
А дiлянка на п’ять тисяч завширшки й на двадцять i п’ять тисяч завдовжки призначається на осе-15

лення й на пасовиська, а саме те мiсто буде всерединi. А оце розмiри його: пiвнiчний край чотири16

тисячi й п’ять сотень, i пiвденний край чотири тисячi й п’ять сотень, i вiд схiднього краю чотири
тисячi й п’ять сотень, а захiднiй край чотири тисячi й п’ять сотень. I буде пасовисько для мiста, на17

пiвнiч двiстi й п’ятдесят, i на пiвдень двiстi й п’ятдесят, i на схiд двiстi й п’ятдесят, i на захiд двiстi
й п’ятдесят. А позостале на довжину навпроти святого приношення десять тисяч на схiд i десять18

тисяч на захiд, i буде воно навпроти святого приношення, i буде плiд його на хлiб робiтникам мiста.
А робiтники мiста будуть оброблювати його зо всiх Iзраїлевих племен. Усе приношення дiлянка на19, 20

двадцять i п’ять тисяч завдовж i на двадцять i п’ять тисяч завшир, чотирикутнє, i пiднесене святе
приношення понад володiння мiста. А позостале для князя, з цього й з того боку святого прино-21

шення та володiння мiста перед тими двадцятьма й п’ятьма тисячами приношення аж до границi
на схiд та на захiд, навпроти тих двадцяти й п’яти тисяч аж до границi на захiд, навпроти частин
племен, це князевi, i буде святе приношення, а святиня дому серед них. А з володiння Левитiв i22

з володiння мiста серед того, що буде князевi, мiж границею Юди й мiж границею Венiямина, бу-
де це князевi. А решта племен вiд схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, один удiл Венiяминовi.23

А при границi Венiямина вiд схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, один удiл Симеоновi. А при24, 25

границi Симеона вiд схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, один удiл Iссахаровi. А при границi26

Iссахара вiд схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, один удiл Завулоновi. А при границi Завулона27

вiд схiднього кiнця аж до кiнця захiднього, один удiл Гадовi. А при границi Гада до границi пiв-28

денної, на пiвднi, то буде границя вiд Тамару до води Мерiват-Кадешу, потоку, до Великого моря.
Оце Край, що подiлите жеребком у спадок Iзраїлевим племенам, i це їхнi удiли, говорить Господь29

Бог. А оце виходи мiста: з пiвнiчного кiнця чотири тисячi й п’ять сотень мiри. А мiськi брами на30, 31

iмена Iзраїлевих племен, три брамi на пiвнiч: одна брама Рувимова, одна брама Юдина, одна брама
Левiєва. А при схiдньому кiнцi чотири тисячi й п’ять сотень, а брам троє: одна брама Йосипова,32

одна брама Венiяминова, одна брама Данова. I пiвденний край чотири тисячi й п’ять сотень мiри,33
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а брам троє: одна брама Симеонова, одна брама Iссахарова, одна брама Завулонова. Захiднiй кi- 34

нець чотири тисячi й п’ятьсот, три їхнi брамi: одна брама Гадова, одна брама Ассирова, одна брама
Нефталимова. Навколо вiсiмнадцять тисяч. А iм’я мiста з того дня: Тут Господь. 35



КНИГА ПРОРОКА ДАНИЇЛА

З
а третього року царювання Йоякима, Юдиного царя, прийшов Навуходоносор, цар вави-1
лонський, до Єрусалиму, та й облiг його. I дав Господь в його руку Йоякима, Юдиного2

царя, та частину посуду Божого дому, i вiн вiрправив їх до краю вавилонського, до дому
свого бога, а посуд вiдправив до скарбничного дому свого бога. I сказав цар до Ашпена-3

за, начальника його евнухiв, щоб привести з Iзраїлевих синiв, i з царського, i з шляхетського роду,
юнакiв, що нема в них жодної вади, i вони вродливого вигляду та розумнi в усякiй мудростi, i здiбнi4

до знання, i розумiють науку, i щоб у них була моторнiсть служити в царському палацi, i щоб на-
вчати їх книг та мови халдеїв. I призначив їм цар щоденну поживу, з царської їжi та з вина, що сам5

його пив, а на їхнє виховання три роки, а по закiнченнi їх стануть вони перед царським обличчям. I6

були серед них з Юдиних синiв Даниїл, Ананiя, Мисаїл та Азарiя. А начальник евнухiв дав їм iншi7

iмена, i дав Даниїловi iм’я Валтасар, а Ананiї Шадрах, а Мисаїловi Мешах, а Азарiї Авед-Него. I8

поклав Даниїл собi на серце, що вiн не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив,
i просив вiд начальника евнухiв, щоб не осквернитися. I дав Бог Даниїловi ласку та милiсть пе-9

ред начальником евнухiв. I сказав начальник евнухiв до Даниїла: Боюсь я свого пана царя, бо вiн10

визначив вашу їжу та ваше питво. Бо коли б вiн побачив ваше обличчя худiшим, нiж у тих юнакiв,
що вашого вiку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. I сказав Даниїл до старшого,11

якого начальник евнухiв призначив над Даниїлом, Ананiєю, Мисаїлом та Азарiєю: Випробуй но12

своїх рабiв десять день, i нехай дають нам iз ярини, i ми будемо їсти, та воду i будемо пити. I нехай13

з’являться перед тобою нашi обличчя та обличчя тих юнакiв, що їдять царську їжу, i згiдно з тим,
що побачиш, зроби зо своїми рабами. I той послухався їх у цьому, i випробовував їх десять день.14

А по десяти днях їхнiй вигляд виявився кращим, i вони були здоровiшi на тiлi, анiж усi тi юнаки,15

що їли царську їжу. I цей старший вiдносив їхню їжу та вино їхнього пиття, а давав їм ярину. А цi16, 17

четверо юнакiв, дав їм Бог пiзнання та розумiння в кожнiй книжцi та мудростi, а Даниїл розумiвся
на всякому видiннi та снах. А на кiнець тих днiв, коли цар сказав привести їх, то начальник евну-18

хiв привiв їх перед обличчя Навуходоносорове. I цар розмовляв з ними, i зо всiх них жоден не був19

знайдений таким, як Даниїл, Ананiя, Мисаїл та Азарiя. I вони ставали перед царським обличчям.
А всяку справу мудрости та розуму, що шукав вiд них цар, то вiн знайшов їх удесятеро мудрiшими20

вiд усiх чарiвникiв та заклиначiв, що були в усьому його царствi. I був Даниїл там аж до першого21

року царя Кiра.
А за другого року Навуходоносорового царювання приснилися Навуходоносоровi сни. I зане-2

покоївся дух його, i сон його утiк вiд нього. I сказав цар покликати чарiвникiв та заклиначiв, i2

чаклунiв та халдеїв, щоб розповiли царевi його сни. I вони поприходили, i поставали перед цар-
ським обличчям. I сказав до них цар: Снився менi сон, i занепокоївся дух мiй, щоб пiзнати той3

сон. А халдеї говорили царевi по-арамейському: Царю, живи навiки! Розкажи перше сон своїм4

рабам, а ми об’явимо розв’язку. Цар вiдповiв та й сказав до халдеїв: Моє слово невiдкличне: якщо5

ви не розповiсте менi сна та його розв’язку, будете почетвертованi, а вашi доми обернуться в руїни.
А якщо ви розповiсте сон та його розв’язку, одержите вiд мене дари й нагороду та велику честь;6

тому об’явiть менi сон та його розв’язку. Вони вiдповiли вдруге та й сказали: Цар перше розкаже7

сон своїм рабам, а ми об’явимо розв’язку. Цар вiдповiв та й сказав: Я знаю напевно, що ви хоче-8

те виграти час, бо бачите, що слово моє невiдкличне. Якщо ви не розкажете менi сна, то один у9

вас задум, бо ви змовилися говорити передо мною лож та неправду, аж поки змiниться час. Тому
розкажiть менi сон, i я пiзнаю, що ви об’явите менi, i його розв’язку. Халдеї вiдповiли перед царем10

та й сказали: Нема на суходолi людини, що могла б об’явити цареву справу, бо жоден великий та
панiвний цар не питався такої речi вiд жодного чарiвника й заклинача та халдея. А справа, про11

яку питається цар, тяжка, i немає таких, що об’явили б її перед царем, окрiм богiв, що не мають
своїх мешкань разом iз тiлом. За це цар розгнiвався, та сильно розпiнився, i наказав вигубити всiх12

вавилонських мудрецiв. I вийшов наказ, i вбивали мудрецiв, i шукано Даниїла та його товаришiв,13

щоб повбивати. Того часу Даниїл розповiв розважно та розумно Арйоховi, начальниковi царської14

сторожi, що вийшов був побивати вавилонських мудрецiв. Вiн заговорив та й сказав Арйоховi,15

царському владицi: Чому такий жорстокий наказ вiд царя? Тодi Арйох розповiв Даниїловi спра-
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ву. I Даниїл увiйшов, i просив просити вiд царя, щоб дав йому часу, i вiн об’явить царевi розв’язку 16

сна. Тодi Даниїл пiшов до свого дому, i завiдомив про справу товаришiв своїх, Ананiю, Мисаїла 17

та Азарiю, щоб просили милости вiд Небесного Бога на цю таємницю, щоб не вигубили Даниїла 18

та товаришiв його разом з рештою вавилонських мудрецiв. Тодi Даниїловi вiдкрита була таємниця 19

в нiчному видiннi, i Даниїл прославив Небесного Бога. Даниїл заговорив та й сказав: Нехай буде 20

благословенне Боже Iм’я вiд вiку й аж до вiку, бо Його мудрiсть та сила. I Вiн змiняє часи та пори 21

року, скидає царiв i настановляє царiв, дає мудрiсть мудрим, i пiзнання розумним. Вiн вiдкриває 22

глибоке та сховане, знає те, що в темрявi, а свiтло спочиває з Ним. Тобi, Боже батькiв моїх, я 23

дякую та славлю Тебе, що Ти дав менi мудрiсть та силу, а тепер вiдкрив менi, що я вiд Тебе просив,
бо Ти вiдкрив нам справу цареву. Потому Даниїл пiшов до Арйоха, якого цар призначив вигубити 24

вавилонських мудрецiв. Пiшов вiн та й так йому сказав: Не губи вавилонських мудрецiв! Заведи
мене перед царя, i я об’явлю царевi розв’язку сна. Тодi Арйох негайно привiв Даниїла перед царя, 25

та й сказав йому так: Знайшов я мужа з синiв Юдиного вигнання, що об’явить царевi розв’язку
сна. Цар заговорив та й сказав Даниїловi, що йому було ймення Валтасар: Чи ти можеш об’явити 26

менi сон, якого я бачив, та його розв’язку? Даниїл вiдповiв перед царем та й сказав: Таємницi, про 27

яку питається цар, не можуть об’явити царевi анi мудрецi, анi заклиначi, анi чарiвники, анi вiщуни.
Але є на небесах Бог, що вiдкриває таємницi, i Вiн завiдомив царя Навуходоносора про те, що буде 28

в кiнцi днiв. Твiй сон та видiння твоєї голови на ложi твоїм оце вони: Тобi царю, приходили на ложе 29

твоє думки твої про те, що буде потiм, а Той, Хто вiдкриває таємницю, показав тобi те, що буде. А 30

менi ця таємниця вiдкрита не через мудрiсть, що була б у менi бiльша вiд мудрости всiх живих, а
тiльки на те, щоб об’явити царевi розв’язку, i ти пiзнаєш думки свого серця. Ти, царю, бачив, аж 31

ось один великий бовван, бовван цей величезний, а блиск його дуже сильний; вiн стояв перед то-
бою, а вигляд його був страшний. Цей бовван такий: голова його з чистого золота, груди його та 32

рамена його зо срiбла, нутро його та стегно його з мiдi, голiнки його з залiза, ноги його частинно з 33

залiза, а частинно з глини. Ти бачив, аж ось одiрвався камiнь сам, не через руки, i вдарив боввана 34

по ногах його, що з залiза та з глини, i розторощив їх. Того часу розторощилося, як одне, залiзо, 35

глина, мiдь, срiбло та золото, i вони стали, немов та полова з току жнив, а вiтер їх розвiяв, i не зна-
йшлося по них жодного слiду; а камiнь, що вдарив того боввана, став великою горою, i наповнив
усю землю. Оце той сон, а його розв’язку зараз скажемо перед царем. Ти, царю, цар над царями, 36, 37

якому Небесний Бог дав царство, владу й мiць та славу. I скрiзь, де мешкають людськi сини, по- 38

льова звiрина та птаство небесне, Вiн дав їх у твою руку, та вчинив тебе пануючим над усiма ними.
Ти голова, що з золота. А по тобi постане iнше царство, нижче вiд тебе, i царство третє, iнше, що 39

з мiдi, яке буде панувати над усiєю землею. А царство четверте буде сильне, як залiзо, бо залiзо 40

товче й розбиває все, так i воно стовче й розiб’є, як залiзо, що все розбиває. А що ти бачив ноги та 41

пальцi частинно з ганчарської глини, частинно з залiза, то це буде подiлене царство, i в ньому буде
трохи залiзної мiцi, бо ти бачив залiзо, змiшане з глейкою глиною. А пальцi нiг частинно з залiза, а 42

частинно з глини, то й частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. А що бачив ти залiзо, 43

змiшане з глейкою глиною, то вони змiшанi будуть людським насiнням, а не будуть прилягати одне
до одного, як залiзо не змiшується з глиною. А за днiв тих царiв Небесний Бог поставить царство, 44

що навiки не зруйнується, i те царство не буде вiддане iншому народовi. Воно потовче й покiнчить
усi тi царства, а само буде стояти навiки. Бо ти бачив, що з гори вiдiрвався камiнь сам, не руками, 45

i потовк залiзо, мiдь, глину, срiбло та золото. Великий Бог об’явив царевi те, що станеться потiм.
А сон цей певний, i певна його розв’язка! Тодi цар Навуходоносор упав на своє обличчя й покло- 46

нився Даниїловi, i наказав приносити йому хлiбну жертву та любi пахощi! Цар вiдповiв Даниїловi 47

та й сказав: Направду, що ваш Бог це Бог над богами та Пан над царями, i Вiн вiдкриває таємни-
цi, коли мiг ти вiдкрити оцю таємницю! Тодi цар звеличив Даниїла, i дав йому численнi дарунки, i 48

вчинив його паном над усiм вавилонським краєм, i великим провiдником над усiма вавилонськими
мудрецями. А Даниїл просив вiд царя, i вiн призначив над справами вавилонського краю Шадра- 49

ха, Мешаха та Авед-Него, а Даниїл був при царському дворi.
Цар Навуходоносор зробив був золотого боввана, заввишки йому шiстдесят лiктiв, завширшки 3

йому шiсть лiктiв. Вiн поставив його в долинi Дура в вавилонськiй окрузi. I цар Навуходоносор 2

послав зiбрати сатрапiв, заступникiв, пiдсатрапiв, радникiв, суддiв, вищих урядникiв та всiх окру-
гових володарiв, щоб прийшли на посвячення боввана, якого поставив цар Навуходоносор. Того 3
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часу зiбралися сатрапи, заступники, пiдсатрапи, радники, скарбники, суддi, вищi урядники та всi
округовi володарi, щоб посвятити боввана, якого поставив цар Навуходоносор, i поставали нав-
проти боввана, якого поставив Навуходоносор. А оповiсник закликав лунким Голосом: До вас4

говориться, народи, люди та язики! Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопiлки, гiтари, гу-5

сел, псалтиря, флейти та всiлякого роду музику, падайте й поклонiться золотому боввановi, якого
поставив цар Навуходоносор. А той, хто не впаде й не поклониться, тiєї хвилi буде вкинений до6

середини палахкотючої огненної печi. Тому того часу, як усi народи почують голос рога, сопiлки,7

гiтари, гусел, псалтиря та всiлякого роду музику, попадають всi народи, люди та язики, i покло-
няться золотому боввановi, якого поставив цар Навуходоносор. А цього часу наблизилися хал-8

дейськi мужi, i доносили на юдеїв. Вони заговорили та й сказали царевi Навуходоносоровi: Царю,9

живи навiки! Ти царю, видав наказа, щоб кожен чоловiк, хто почує голос рога, сопiлки, гiтари,10

гусел, псалтиря й флейти та всiлякої музики, упав i поклонився золотому боввановi. А той, хто не11

впаде й не поклониться, буде вкинений до середини палахкотючої огненної печi. Є юдейськi мужi,12

яких ти призначив над справами вавилонської округи, Шадрах, Мешах та Авед-Него, цi мужi не
звернули на тебе, царю, уваги: богам твоїм не служать, i золотому боввановi, якого ти поставив,
не вклоняються. Тодi Навуходоносор у гнiвi та в лютостi наказав привести Шадраха, Мешаха та13

Авед-Него, i того часу цих людей привели перед царя. Навуходоносор заговорив та й сказав їм:14

Шадраху, Мешаху та Авед-Него, чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому боввановi,
якого я поставив, не вклоняєтеся? Тепер, якщо ви готовi, щоб того часу, коли почуєте голос рога,15

сопiлки, гiтари, гусел, псалтиря й флейти та всiляких родiв музику, попадали й кланялися боввано-
вi, якого я зробив. А якщо ви не поклонитеся, тiєї години будете вкиненi до середини палахкотючої
огненної печi, i хто той Бог, що врятує вас вiд моїх рук? Шадрах, Мешах та Авед-Него вiдповiли16

та й сказали царевi Навуходоносоровi: Ми не потребуємо вiдповiдати тобi на це слово. Якщо наш17

Бог, Якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненної печi, то Вiн урятує й з твоєї
руки, о царю! А якщо нi, нехай буде тобi, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому18

боввановi, якого ти поставив, не будемо вклонятися! Тодi Навуходоносор переповнився лютiстю, i19

вигляд його обличчя змiнився проти Шадраха, Мешаха та Авед-Него. Вiн вiдповiв, i наказав напа-
лити пiч усемеро понад те, як повинно було напалити її. I вiн наказав хоробрим вiйськовим мужам,20

що були в його вiйську, зв’язати Шадраха, Мешаха та Авед-Него, щоб укинути до палахкотючої
огненної печi. Того часу цi мужi були пов’язанi в своїх плащах, у своїх сорочках i в своїх шапках,21

i в своїх убраннях, i були повкиданi до середини палахкотючої огненної печi. А що слово царя22

було гостре, то пiч напалена була надзвичайно сильно, так що тих мужiв, що пiдiймали, щоб уки-
нути Шадраха, Мешаха та Авед-Него, забило їх огняне полум’я. А цi три мужi, Шадрах, Мешах23

та Авед-Него, упали до середини палахкотючої огненної печi пов’язанi. Тодi цар Навуходоносор24

здивувався, i поспiшно встав, заговорив та й сказав до своїх радникiв: Чи ж не трьох зв’язаних
мужiв ми кинули до середини огню? Тi вiдповiли та й сказали царевi: Певне, царю! Вiн вiдповiв25

та й сказав: Таж я бачу чотирьох мужiв непов’язаних, що ходять посеред огню, i шкоди їм нема, а
вигляд того четвертого подiбний до Божого сина! Тодi Навуходоносор наблизився до челюстiв па-26

лахкотючої огненної печi, заговорив та й сказав: Шадраху, Мешаху та Авед-Него, раби Його, Бога
Всевишнього, вийдiть i прийдiть! Тодi Шадрах, Мешах та Авед-Него вийшли з середини огню. I27

зiбралися сатрапи, заступники, i пiдсатрапи, i царевi радники, та й побачили тих мужiв, що огонь не
мав сили над їхнiм тiлом, i не опалився волос їхньої голови, i їхнi плащi не змiнилися, i запах огню
не ввiйшов у них. Навуходоносор заговорив та й сказав: Благословенний Бог Шадраха, Мешаха28

та Авед-Него, що послав Свого Ангола, i врятував Своїх рабiв, якi надiялися на Нього. I вони не
послухалися царського слова, i дали свої тiла на огонь, аби не служити й не кланятися iншому бо-
говi, крiм Бога свого. А тепер вiд мене видається наказ, що кожен з народу, люду та язика, який29

скаже що згiрдливе на Бога Шадраха, Мешаха та Авед-Него, буде почетвертований, а дiм його
обернений буде на смiття, бо немає iншого Бога, що мiг би так урятувати, як оце. Того часу цар30

зробив, щоб добре велося Шадраховi, Мешаховi та Авед-Неговi в вавилонськiй окрузi.
Цар Навуходоносор, до всiх народiв, племен та язикiв, що мешкають на всiй землi: Нехай вам4

примножиться мир! Знаки та чуда, якi зробив зо мною Всевишнiй Бог, уважаю за вiдповiдне об’-2

явити. Якi великi Його знаки, й якi потужнi Його чуда! Царство Його царство вiчне, а Його па-3

нування з поколiння в поколiння! Я, Навуходоносор, був спокiйний в своєму домi, i щасливий у4
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палатi своїй. Я бачив сон, i вiн настрашив мене, а думки на моєму ложi та видiння моєї голови на- 5

лякали мене. I був виданий вiд мене наказ привести перед мене всiх вавилонських мудрецiв, щоб 6

вони об’явили менi розв’язку сна. Того часу поприходили чарiвники, заклиначi, халдеї та вiщуни, i 7

я розповiв перед ними сон, та вони не об’явили менi його розв’язки. I аж останнiй прийшов перед 8

мене Даниїл, якому iм’я Валтасар, як iм’я мого бога, i що в ньому дух Святого Бога. I я розповiв
йому сон та й сказав: Валтасаре, начальнику чарiвникiв, я знаю, що в тобi дух Святого Бога, i 9

всяка таємниця не тяжка тобi. Скажи видiння мого сну, що я бачив, та його розв’язку. А видiння 10

моєї голови на моєму ложi такi. Я бачив, аж ось дерево серед землi, а вишина його велика. Це 11

дерево стало велике та сильне, i вишина його сягала до Неба, а його обвiд до кiнця всiєї землi.
Вiття його гарне, плiд його великий, а в ньому пожива для всiх. Пiд ним знаходила собi тiнь по- 12

льова звiрина, а на його галуззях мешкали птахи небеснi, i з нього живилося кожне тiло. Бачив 13

я у видiннях своєї голови на моєму ложi, аж ось зiйшов з неба Сторож Божий та Святий. I вiн 14

кликнув iз силою, i так проказав: Зрубайте це дерево, i повiдрубуйте галуззя його, позривайте вiття
його, i порозсипайте його плiд. Нехай розiйдеться з-пiд нього звiрина, а птахи з галуззя його! Та 15

позоставте в землi пня його кореня, але в путах залiзних та мiдяних, на зеленiй польовiй травi. I не-
бесною росою нехай вiн зрошується, а його частка зо звiриною на польовiй травi. Його людське 16

серце змiнять, i буде дане йому серце звiрине, i сiм часiв перейдуть над ним. Через постанову Сто- 17

рожiв Божих це слово, а повiдженням Святих ця рiч, аж прийде до того, що пiзнають живi, що над
людським царством панує Всевишнiй, i кому схоче, дає його, i низького з людей ставить над ним.
Оцей сон бачив я, цар Навуходоносор, а ти, Валтасаре, скажи його розв’язку, бо всi мудрецi мого 18

царства не можуть сказати менi розв’язки, а ти можеш, бо в тобi дух Святого Бога. Тодi Даниїл, 19

що iм’я йому Валтасар, остовпiв на одну годину, i думки його перестрашили його. Цар заговорив
та й сказав: Валтасаре, нехай не страшить тебе цей сон та його розв’язка! Валтасар вiдповiв та й
сказав: Мiй пане, на ворогiв би твоїх цей сон, а його розв’язка на твоїх би неприятелiв! Дерево, 20

яке ти бачив, що було велике та мiцне, i вишина його сягала до неба, а обвiд його на всю землю, а 21

вiття його гарне, i плiд його великий, i в ньому пожива для всiх, пiд ним мешкала польова звiрина,
а на його галуззях перебували птахи небеснi, ти, царю, той, що став великий та потужний, i твоя 22

великiсть побiльшилася, i сягнула аж до небес, а панування твоє до кiнцiв землi. А що цар бачив 23

Божого Сторожа та Святого, який сходив iз небес, i сказав: Зрубайте це дерево, i знищте його, та
позоставте в землi пня його кореня, але в путах залiзних та мiдяних, на зеленiй польовiй травi; i
небесною росою нехай вiн зрошується, а його частка з польовою звiриною, аж поки перейдуть над
ним сiм часiв, то ось розв’язка, царю, i це постанова Всевишнього, що сягає на мого пана царя: 24

I тебе виженуть вiд людей, i з польовою звiриною буде пробування твоє, i дадуть тобi їсти траву, 25

як волам, i з небесної роси тебе зросять, i сiм часiв перейдуть над тобою, аж поки пiзнаєш, що над
людським царством панує Всевишнiй, i дає його тому, кому хоче. А що сказали позоставити пня 26

кореня дерева, твоє царство позостанеться тобi, якщо ти пiзнаєш, що панує небо. Тому, царю, не- 27

хай буде до вподоби моя рада тобi, зламай же свої грiхи справедливiстю, а свої провини милiстю
для вбогих, щоб твiй мир був довготривалий. Усе це сталося над царем Навуходоносором. На 28, 29

кiнцi дванадцяти мiсяцiв проходжувався вiн по царському палацу в Вавилонi. Цар заговорив та й 30

сказав: Чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його на дiм царства мiццю потуги своєї та на
славу моєї пишноти? Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос: Тобi говорять, 31

царю Навуходоносоре: Оце царство вiдходить вiд тебе! I вiд людей тебе вiдлучать, i з польовою 32

звiриною буде пробування твоє, тобi дадуть на їжу траву, як волам, i сiм часiв перейдуть над тобою,
аж поки не пiзнаєш, що над людським царством панує Всевишнiй, i дає його тому, кому хоче. Тiєї 33

хвилини виконалося це слово над Навуходоносором, i вiн був вiдлучений вiд людей, i їв траву, як
воли, i його тiло зрошувалося з небесної роси, аж його волос став великий, як пiр’я орлине, а його
пазурi як у птахiв. А на кiнцi тих днiв я, Навуходоносор, звiв свої очi до неба, i мiй розум вернувся 34

до мене, й я поблагословив Всевишнього, i вiчно Живого хвалив я та славив, що Його пануван-
ня панування вiчне, а царство Його з поколiння в поколiння. А всi мешканцi землi порахованi за 35

нiщо, i Вiн чинить за Своєю Волею серед небесного вiйська та мешканцiв землi, i немає нiкого,
хто спротивився б Його руцi та й сказав би Йому: Що Ти робиш? Того часу вернувся мiй розум 36

до мене, i я вернувся до слави царства свого, i яснiсть моя вернулася на мене. I шукали мене мої
радники та вельможi мої, i над царством своїм я був поставлений знову, i менi була додана дуже
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велика величнiсть. Тепер я, Навуходоносор, хвалю й звеличую та славлю Небесного Царя, що всi37

чини Його правда, а дорога Його правосуддя, а тих, хто ходить у гордощах, Вiн може понизити.
Цар Валтасар справив велике прийняття для тисячi своїх вельмож, i на очах тiєї тисячi пив ви-5

но. Коли вино опанувало розум, Валтасар наказав принести золотий та срiбний посуд, який винiс2

був його батько Навуходоносор iз храму, що в Єрусалимi, щоб iз нього пили цар та вельможi його,
його жiнки та його наложницi. Тодi принесли золотий посуд, що винесли з храму божого дому, що3

в Єрусалимi, i пили з них цар та вельможi його, жiнки його та його наложницi. Пили вони вино4

й славили богiв золотих та срiбних, мiдяних, залiзних, дерев’яних та камiнних. Аж ось тiєї хви-5

лини вийшли пальцi людської руки, i писали навпроти свiчника на вапнi стiни царського палацу,
i цар бачив зарис руки, що писала. Тодi змiнилася яснiсть царя, i думки його настрашили його,6

ослабiли суглоби крижiв його, i билися колiна його одне об одне. Цар сильно закричав привести7

заклиначiв, халдеїв та вiщунiв. Цар заговорив та й сказав вавилонським мудрецям: Кожен муж,
що прочитає це писання й об’явить менi його розв’язку, той зодягне пурпуру й золотого ланцюга
на свою шию, i буде панувати третiм у царствi. Тодi поприходили всi царськi мудрецi, та не могли8

прочитати писання й об’явити царевi його розв’язку. Тодi цар Валтасар сильно перестрашився, а9

його яснiсть змiнилася на ньому, i його вельможi були безраднi. На слова царя та вельмож його10

ввiйшла до дому прийняття цариця. Цариця заговорила та й сказала: Царю, живи навiки! Нехай
не страшать тебе думки твої, а яснiсть твоя нехай не мiняється! Є в твоєму царствi муж, що в11

ньому дух святих богiв, а за днiв твого батька в ньому знаходилась яснiсть i розум та мудрiсть,
рiвна мудростi богiв. I цар Навуходоносор, твiй батько, настановив його начальником чарiвникiв,
заклиначiв, халдеїв, вiщунiв, батько твiй цар, бо в ньому, в Даниїловi, якому цар дав iм’я Вал-12

тасар, знаходився надмiрний дух, i знання та розум розв’язувати сни, i висловлювати загадки та
розплутувати вузли. Нехай буде покликаний тепер Даниїл, i нехай вiн оголосить розв’язку! Того13

часу Даниїл був приведений перед царя. Цар заговорив та й сказав до Даниїла: Чи ти той Даниїл,
що з Юдиних синiв вигнання, яких вивiв цар, мiй батько, з Юдеї? I чув я про тебе, що в тобi дух14

богiв, i що в тобi знаходиться яснiсть, i розум та надмiрна мудрiсть. А тепер були приведенi перед15

мене мудрецi, заклиначi, щоб прочитали оце писання, i розповiли менi його розв’язку, та не могли
вони висловити розв’язки цiєї речi. А я чув про тебе, що ти можеш розв’язувати недовiдоме, i роз-16

плутувати вузли. Тож тепер, якщо можеш прочитати це писання, i розповiсти менi його розв’язку,
то зодягнеш пурпуру, а золотий ланцюг на твою шию, i ти будеш панувати третiм у царствi. Тодi17

Даниїл вiдповiв та й сказав перед царем: Твої дари нехай будуть тобi, а дарунки свої давай iншим.
Це писання я прочитаю царевi, i розповiм тобi його розв’язку. Ти, царю, Всевишнiй Бог дав тво-18

єму батьковi Навуходоносоровi царство, i велич, i славу та пишноту. А через велич, яку Вiн дав19

був йому, всi народи, племена та язики тремтiли та лякалися перед ним, бо кого вiн хотiв забивав,
а кого хотiв лишав при життi, i кого хотiв пiдiймав, а кого хотiв понижував. А коли загордилося20

його серце, а дух його ще бiльше запишнiв, вiн був скинений з трону свого царства, i його слава
була взята вiд нього. I вiн був вигнаний з-помiж людських синiв, i серце його було зрiвняне зо звi-21

риним, а пробування його було з дикими ослами. Годували його травою, як волiв, а небесною росою
зрошувалося його тiло, аж поки вiн не пiзнав, що в людському царствi панує Всевишнiй Бог, i Вiн
ставить над ним того, кого хоче. А ти, сину його Валтасаре, не смирив свого серця, хоч усе це знав.22

I ти пiднiсся понад Небесного Господа, i посуд храму Його принесли перед тебе, а ти та вельможi23

твої, жiнки твої та наложницi твої пили з них вино, i ти хвалив богiв срiбних та золотих, мiдяних,
залiзних, дерев’яних та камiнних, що не бачать, i не чують та не знають, а Бога, що в руцi Його
душа твоя й що Його всi дороги твої, ти не прославляв. Того часу вiд Нього посланий зарис руки,24

i написане оце писання. А оце писання, що написане: Мене, мене, текел упарсiн. Ось розв’язка25, 26

цiєї речi: Мене порахував Бог царство твоє, i покiнчив його. Текел ти зважений на вазi, i знайдений27

легеньким. Перес подiлене царство твоє, i вiддане мiдянам та персам. Тодi наказав Валтасар, i28, 29

надягли на Даниїла пурпуру, а золотого ланцюга на шию його, i розголосили про нього, що вiн буде
третiм пануючим у царствi. Тiєї ж ночi був забитий Валтасар, цар халдейський. А мiдянин Дарiй30, 31

одержав царство в вiцi шостидесяти й двох рокiв.
Сподобалося Дарiєвi, i вiн поставив над царством сто й двадцять сатрапiв, щоб були над усiм6

царством. А вище вiд них три найвищi урядники, що одним iз них був Даниїл, яким цi сатрапи2

здавали звiт, а цар щоб не був пошкодований. Тодi цей Даниїл блищав над найвищими урядника-3
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ми та сатрапами, бо в ньому був високий дух, i цар задумував поставити його над усiм царством.
Тодi найвищi урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справi царства, але 4

жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вiрний, i жодна помилка чи вада не була зна-
йдена на нього. Тодi цi люди сказали: Ми не знайдемо на цього Даниїла жодної причини, якщо 5

не знайдемо проти нього в законi його Бога. Тодi найвищi урядники та тi сатрапи поспiшили до 6

царя, i так йому говорили: Царю Дарiє, живи навiки! Нарадилися всi найвищi урядники царства, 7

заступники та сатрапи, радники та пiдсатрапи встановити царську постанову та видати заборону,
щоб аж до тридцяти день кожен, хто буде просити яке прохання вiд якогобудь бога чи людини,
крiм вiд тебе, о царю, був укинений до лев’ячої ями. Тепер, царю, затверди цю заборону, i напиши 8

це писання, яке не могло б бути змiнене за законом мiдян та персiв, що не мiг би бути вiдмiнений.
Тому цар Дарiй написав це писання та заборону. А Даниїл, коли довiдався, що було написане те 9, 10

писання, пiшов до свого дому, а вiкна його в його горницi були вiдчиненi навпроти Єрусалиму, i в
три усталенi порi на день вiн падав на свої колiна, i молився та славив свого Бога, бо робив так i пе-
ред тим. Тодi цi мужi поспiшили до нього, i знайшли Даниїла, що вiн просив та благав свого Бога. 11

Тодi вони пiдiйшли й розповiли перед царем про царську заборону: Чи ж не написав ти заборони, 12

що кожна людина, яка буде просити аж до тридцяти день вiд якогобудь бога чи людини, окрiм вiд
тебе, царю, буде вкинена до лев’ячої ями? Цар вiдповiв та й сказав: Це слово певне, як право мiдян
та персiв, що не може бути вiдмiнене. Тодi вони вiдповiли та й сказали перед царем: Даниїл, що з 13

вигнання Юдиних синiв, не звернув уваги на тебе, о царю, та на заборону, яку написав ти, i в три
усталенi порi на день приносить свою молитву. Тодi цар, як почув це слово, сильно засмутився, 14

i звернув свою думку на Даниїла, щоб його врятувати, i аж до заходу сонця силувався визволити
його. Того часу цi мужi поспiшили до царя, i говорили царевi: Знай, царю, що за правом мiдян та 15

персiв усяка заборона та постанова, яку цар установить, не може буде змiнена. Тодi цар звелiв, i 16

привели Даниїла, та й кинули до лев’ячої ями. Цар заговорив i сказав Даниїловi: Твiй Бог, що ти
Йому служиш, Вiн завжди врятує тебе! I принесений був один камiнь, i був покладений на отвiр 17

ями, а цар запечатав її своєю печаткою та печаткою своїх вельмож, що не буде змiнена Даниїлова
справа. Тодi цар пiшов до свого палацу, i провiв нiч у постi, i до нього не впроваджено наложницi, 18

а сон його помандрував вiд нього. Того часу цар устав за зiрницi на свiтанку, i в поспiху пiшов до 19

лев’ячої ями. А як цар наближався до ями, до Даниїла, то кликнув сумним голосом. Цар загово- 20

рив та й сказав до Даниїла: Даниїле, рабе Бога Живого, чи твiй Бог, Якому ти завжди служиш, мiг
урятувати тебе вiд левiв? Тодi Даниїл заговорив iз царем: Царю, навiки живи! Мiй Бог послав 21, 22

Свого Ангола, i позамикав пащi левiв, i вони не пошкодили менi, бо перед Ним знайдено було мене
невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Тодi цар сильно зрадiв, i сказав вивести 23

Даниїла з ями. I Даниїл був виведений з ями, i жодної шкоди не знайдено на ньому, бо вiн вiрував у
Бога свого. I сказав цар, i привели тих мужiв, що донесли на Даниїла, i повкидали до лев’ячої ями 24

їх, їхнiх дiтей та їхнiх жiнок. I вони не сягнули ще до дна ями, як леви вже похапали їх, i поторо-
щили всi їхнi костi. Того часу цар Дарiй написав до всiх народiв, племен та язикiв, що мешкали по 25

всiй землi: Нехай мир вам примножиться! Вiд мене виданий наказ, щоб у всьому пануваннi мого 26

царства тремтiли та боялися перед Даниїловим Богом, бо Вiн Бог Живий i iснує повiки, i царство
Його не буде зруйноване, а панування Його аж до кiнця. Вiн рятує та визволяє, i чинить знаки та 27

чуда на небi та на землi, Вiн урятував Даниїла вiд лев’ячої сили. I той Даниїл мав поводження за 28

царювання Дарiя та за царювання Кiра перського.
За першого року Валтасара, царя вавилонського, бачив Даниїл сон та пророцьке видiння голо- 7

ви своєї на своєму ложi. Того часу записав вiн сон, сказавши з нього головне. Даниїл заговорив 2

та й сказав: Бачив я в своєму видiннi вночi, аж ось чотири небеснi вiтри вдарили на Велике море.
I чотири великi звiрi пiднялися з моря, рiзнi один вiд одного. Переднiй був, як лев, а крила в нього 3, 4

орлинi. Я бачив, аж ось були вирванi йому крила, i вiн був пiднятий вiд землi, i поставлений на ноги,
як людина, i серце людське було йому дане. А ось звiр iнший, другий, подiбний до ведмедя, i був 5

поставлений на одному боцi, i було три ребрi в його пащi мiж зубами його. I йому сказали так: Уста-
вай, їж багато м’яса! Потому я бачив, аж ось звiр iнший, мов пантера, а в нього на спинi чотири 6

пташинi крилi. Цей звiр мав чотири головi, i була йому дана влада. Потому я бачив у видiннях тiєї 7

ночi, аж ось четвертий звiр, страшний i грiзний, та надмiрно мiцний, i в нього великi залiзнi зуби.
Вiн жер та торощив, а решту ногами своїми топтав, i вiн рiзнився вiд усiх звiрiв, що були перед ним,
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i мав десять рогiв. Я приглядався до тих рогiв, аж ось помiж ними пiднiсся рiг iнший, малий, а три8

з тих переднiх рогiв були вирванi з коренем перед ним. I ось у того рога очi, як очi людськi, i уста,
що говорили про великi речi. Я бачив, аж ось поставили престоли, i всiвся Старий днями. Оде-9

жа Його бiла, як снiг, а волосся голови Його немов чиста вовна, а престол Його огняне полум’я,
колеса Його палахкотючий огонь. Огненна рiчка пливла й виходила з-перед Нього; тисяча тисяч10

служили Йому, i десять тисяч десяткiв тисяч стояли перед Ним; суд усiвся, i розгорнулися книги.
Я бачив того часу, що вiд голосу великих слiв, якi цей рiг говорив, я бачив, аж ось був забитий той11

звiр, i було погублене тiло його, i було вiддане на спалення огню. А рештi тих звiрiв вiдняли їхнє12

панування, а довгота в життi була їм дана аж до усталеного часу та години. Я бачив у видiннях но-13

чi, аж ось разом з небесними хмарами йшов нiби Син Людський, i прийшов аж до Старого днями, i
Його пiдвели перед Нього. I Йому було дане панування й слава та царство, i всi народи, племена14

та язики будуть служити Йому. Панування Його панування вiчне, яке не спиниться, а царство Його
не буде зруйноване. Дух мiй, Даниїлiв, був засумований через це, i видiння голови моєї стурбували15

мене. Я наблизився до одного з тих, що стояли, i поспитався вiд нього про iстоту всього того. I вiн16

сказав менi, i познайомив мене з розв’язкою цих речей. Цi великi звiрi, що їх чотири, це чотири17

царi встануть з землi. I приймуть царство святi Всевишнього, i будуть мiцно держати царювання18

аж навiки, i аж на вiки вiкiв. Тодi хотiв я знати певне про четвертого звiра, що рiзнився вiд їх усiх,19

вiн страшний, надмiрний, зуби його залiзнi, а пазурi його мiдянi, вiн жер та торощив, а решту но-
гами своїми топтав, i про десять рогiв, що на його головi, i про iншого, що пiднiсся, а три через20

нього випали, i про цього рога, що мав очi, а уста говорили про великi речi, а вид його бiльший вiд
його друзiв. Я бачив, що цей рiг учинив бiй зо святими, i перемiг їх. Аж ось прийшов Старий дня-21, 22

ми, i даний був суд святим Всевишнього, i надiйшов умовлений час, i царство взяли святi. Вiн так23

сказав: Четвертий звiр четверте царство буде на землi, яке буде рiзнитися вiд усiх царств, i пожере
всю землю, i вимолотить її та розторощить її. А десять рогiв визначають, що з того царства встане24

десять царiв, а по них встане iнший, що буде рiзнитися вiд попереднiх, i скине трьох царiв. I вiн25

буде говорити слова проти Всевишнього, i пригнобить святих Всевишнього, i буде думати позмi-
нювати свята та права, i вони вiдданi будуть у його руку аж до одного часу, i часiв i половини часу.
Та засяде суд, i скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кiнця. А царство,26, 27

i панування, i велич царств пiд усiм небом буде дане народовi святих Всевишнього. Його царство
буде царство вiчне, а всi панування Йому будуть служити й будуть слухнянi. Аж поти кiнець цього28

слова. Мене, Даниїла, сильно лякали думки мої, i змiнилася яснiсть моя, але це слово я заховав у
своїм серцi.

За третього року царювання царя Валтасара з’явилося менi, Даниїловi, видiння по тому, що8
з’явилося менi перше. I бачив я в видiннi, i сталося в моєму видiннi, а я був у твердинi Шушанi, що2

в окрузi Еламi, i бачив я в видiннi, нiби я був над потоком Улай. I звiв я очi свої та й побачив, аж3

ось один баран стоїть перед потоком, i в нього два роги. А обидва цi роги високi, i один вищий вiд
другого, а той вищий вирiс наостанку. Я бачив барана, що колов на захiд, i на пiвнiч, i на пiвдень,4

i жоден звiр не мiг стати проти нього, i не було нiкого, хто б урятував вiд його руки. I вiн робив за
своїм уподобанням, i став величний. I я придивлявся, аж ось козел з кiз приходить iз заходу по5

поверхнi всiєї землi, i не дотикається до землi. А той козел мав подобу рога мiж своїми очима. I6

прийшов вiн до того барана, що мав тi два роги, якого я бачив, що стояв перед потоком, i помчав
на нього в лютостi своєї сили. I я бачив його, що вiн добiг аж до барана, i роз’ярився на нього,7

та й ударив того барана, i зламав йому тi два роги, а в барана не було сили стати проти нього. I
той кинув його на землю, i потоптав його, i не було нiкого, хто б вирятував барана вiд його руки.
А козел з кiз став аж надто великий. А коли вiн змiцнився, то був зламаний той великий рiг, а8

замiсть нього виросли чотири подобi рога на чотири вiтри неба. А з одного з них вийшов один9

малий рiг, i з малого став дуже великий до пiвдня, i до сходу, i до Пишноти. I вiн побiльшився аж10

до вiйська небесного, i скинув на землю декого з вiйська, iз зiр, i потоптав їх. I вiн побiльшився11

аж до Вождя того вiйська, i вiд Нього була вiднята стала жертва, i покинене мiсце святинi Його.
I буде вiддане йому вiйсько враз iз щоденною службою через грiхи, i вiн кине правду на землю,12

i зробить, i матиме успiх. I почув я одного святого, що говорив. А iнший святий сказав до того,13

що говорив: Аж доки це видiння про сталу жертву та про нищiвний грiх, доки святиня й вiйсько
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вiдданi на топтання? I вiдказав вiн менi: Аж до двох тисяч i трьох сотень вечорiв-ранкiв, тодi буде 14

визнана очищеною святиня. I сталося, коли я, Даниїл, бачив те видiння, i шукав значення його, 15

ось став передо мною нiби муж. I почув я помiж берегами Улаю людський голос, що кликнув i 16

сказав: Гавриїле, виясни йому це видiння! I вiн прийшов туди, де я стояв, а коли вiн прийшов, я 17

настрашився й упав на обличчя своє. I сказав вiн менi: Зрозумiй, сину людський, бо на час кiнця це
видiння! А коли вiн говорив зо мною, я зомлiв, i припав своїм обличчям до землi, але вiн дiткнувся 18

до мене, i поставив мене на моєму мiсцi, та й сказав: Ось я об’являю тобi, що буде в кiнцi гнiву, бо 19

на кiнець призначеного часу це видiння. Той козел, якого ти бачив, що мав тi два роги, це царi мiдян 20

та персiв. А козел, той волохатий, це цар Грецiї, а той великий рiг, що мiж очима його, це перший 21

цар. А той зламаний рiг, i що стали на його мiсцi чотири, це чотири царства постануть iз цього 22

народу, але вже не в його силi. А в кiнцi їхнього царства, коли покiнчать своє тi грiшники, постане 23

цар нахабний та вправний у пiдступах. I змiцнiє його сила, але не його власною силою, i дивно 24

винищить вiн, i буде мати успiх, i дiятиме. I винищить вiн сильних i народ святих. А через свою 25

мудрiсть буде мати успiх, омана буде в його руцi, i вiн звеличиться в своєму серцi. I в часi миру вiн
понищить багатьох, i повстане на Владику над владиками, але без руки буде зламаний. А видiння 26

вечора та ранку, про яке було сказано, це правда, та ти сховай це видiння, бо воно вiдноситься
на далекi часи. А я, Даниїл, знемiгся й заслаб на кiлька днiв. I встав я, i робив цареву працю, i 27

остовпiв з того видiння, але нiхто того не завважив.
За першого року Дарiя, Ахашверошового сина, з насiння мiдян, що зацарював над халдейським 9

царством, за першого року його царювання я, Даниїл, бачив у книгах число тих рокiв, про якi було 2

Господнє слово до пророка Єремiї, що сповниться для руїн Єрусалиму сiмдесят рокiв. I звернув я 3

своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благаннями, у постi, у веретищi та в попелi.
I молився я Господевi, Боговi своєму, i сповiдався й казав: О мiй Господи, Боже великий i грiзний, 4

що стережеш заповiта та милiсть для тих, хто кохає Тебе, та для тих, хто виконує Твої заповiдi! Ми 5

прогрiшилися та чинили беззаконня, i були несправедливi, i бунтувалися, i вiдверталися вiд Твоїх
заповiдей та вiд постанов Твоїх. I не прислухалися ми до Твоїх рабiв пророкiв, що говорили в Твоїм 6

Iменi до наших царiв, наших начальникiв та наших батькiв, i до всього народу землi. Тобi, Господи, 7

справедливiсть, а нам сором на обличчя, як цього дня для юдея, i для мешканцiв Єрусалиму, i для
всього Iзраїля, близьких та далеких, по всiх тих краях, куди Ти їх вигнав за їхнє спроневiрення, що
допустилися його перед Тобою. Господи, сором на обличчя нам, нашим царям, князям нашим та 8

нашим батькам, що згрiшили перед Тобою! А Господевi, нашому Боговi, милiсть та прощення, бо 9

ми бунтувалися проти Нього, i не слухалися голосу Господа, нашого Бога, щоб ходити закона- 10

ми Його, якi Вiн дав нам через Своїх рабiв пророкiв. I ввесь Iзраїль переступив Закона Твого, i 11

вiдвернулися, щоб не слухатися Твого голосу, i було вилите на нас те прокляття й та присяга, що
написана в Законi Мойсея, Божого раба, бо ми прогрiшилися Йому. I Вiн сповнив Своє слово, 12

яке говорив на нас та на наших суддiв, що судили нас, щоб спровадити на нас велике зло, такого
не було вчинено пiд цiлим небом, яке було вчинене в Єрусалимi! Як написано в Мойсеєвому За- 13

конi, усе те лихо прийшло на нас, та ми не вблагали Господа, нашого Бога, щоб вернутися нам вiд
свого грiха, i щоб порозумнiшати в Твоїй правдi. I Господь пильнував того лиха, i спровадив його 14

на нас, бо справедливий Господь, Бог наш, у всiх Своїх чинах, якi Вiн зробив, та ми не слухали
Його голосу. А тепер, Господи, Боже наш, що вивiв з єгипетського краю Свiй народ потужною 15

рукою, i зробив Собi славне Iм’я, як цього дня, згрiшили ми, стали несправедливi! Господи, у мiру 16

всiєї Твоєї справедливости нехай вiдвернеться гнiв Твiй та Твоя ревнiсть вiд Твого мiста Єрусали-
му, Твоєї святої гори, бо через нашi грiхи та через провини наших батькiв Єрусалим та народ Твiй
вiдданий на ганьбу для всiх наших околиць. I нинi прислухайся, Боже наш, до молитви Твого раба 17

та до його благань, i нехай засвiтиться Твоє лице над Твоєю спустошеною святинею, ради Госпо-
да! Нахили, Боже мiй, вухо Своє та й послухай, вiдкрий Свої очi й побач нашi спустошення та 18

те мiсто, де кликалося Iм’я Твоє в ньому, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через
свої справедливостi, але через велику Твою милiсть. Господи, вислухай! Господи, прости! Господи, 19

прислухайся й зроби! Не опiзняйся ради Себе, мiй Боже, бо Iм’я Твоє кличеться над Твоїм мiстом
i над Твоїм народом! А ще я говорив i молився, та iсповiдував грiх свiй та народу мого Iзраїля, i 20

клав свою молитву перед лице Господа, мого Бога, за святу гору мого Бога, i ще я говорив на цiй 21

молитвi, а той муж Гавриїл, якого я бачив у видiннi напочатку, швидко прилетiв, i доторкнувся до
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мене за часу вечiрньої хлiбної жертви. I вiн напучував мене, i говорив зо мною та й сказав: Дани-22

їле, я тепер вийшов, щоб умудрити тебе в розумiннi. На початку молитов твоїх вийшло слово, i я23

прийшов об’явити його тобi, бо ти улюблений, i приглянься до цього слова, i придивися до видiння.
Сiмдесят рокiв-тижнiв призначено для твого народу та для мiста твоєї святинi, аж поки переступ24

буде докiнчений, i мiра грiха буде повна, аж поки вина буде спокутувана, i вiчна правда приведена,
аж поки будуть потвердженi видiння й пророк, i щоб помазати Святеє Святих. Та знай i розумiй:25

вiд виходу наказу, щоб вернути Iзраїля й збудувати Єрусалим, аж до Владики Месiї сiм тижнiв та
шiстдесят i два тижнi. I вернеться народ, i вiдбудований буде майдан i вулиця, i то буде за тяжкого
часу. I по тих шостидесятьох i двох тижнях буде погублений Месiя, хоч не буде на Ньому вини. А26

це мiсто й святиню знищить народ володаря, що прийде, а кiнець його у повiддi. I аж до кiнця буде
вiйна, гострi спустошення. I Вiн змiцнить заповiта для багатьох за один тиждень, а за пiвтижня27

припинить жертву та жертву хлiбну. I на святиню прийде гидота спустошення, поки знищення й
рiшучий суд кари не виллється на спустошителя.

За третього року Кiра, перського царя, було вiдкрите слово Даниїловi, що звався iм’ям Валта-10
сар, а слово це правда та великий труд; i вiн зрозумiв те слово, i мав зрозумiння того видiння. Тими2

днями я, Даниїл, був у жалобi три тижнi часу. Любої страви я не їв, а м’ясо й вино не входило до3

моїх уст, i намащуватися не намащувався я аж до виповнення цих трьох тижнiв часу. А двадця-4

того й четвертого дня першого мiсяця та був я при великiй рiчцi, це Хiддекел. I звiв я свої очi та5

й побачив, аж ось один чоловiк, одягнений у льняну одiж, а стегна його оперезанi золотом з Уфа-
зу. А тiло його як топаз, а обличчя його як вид блискавки, а очi його як огняне полум’я, а рамена6

його та ноги його нiби блискуча мiдь, а звук слiв його як гук натовпу. А я, Даниїл, сам бачив це7

видiння, а люди, що були разом зо мною, не бачили цього видiння, але велике тремтiння спало на
них, i вони повтiкали в укриття. А я зостався сам, i бачив це велике видiння, i не зосталося в менi8

сили, а краса обличчя мого змiнилася й знищилася, i я не задержав у собi сили... I почув я голос9

його слiв. А як почув я голос його слiв, то я зомлiв, i припав своїм обличчям до землi. I ось рука10

доторкнулася до мене, i звела мене на колiна мої та на долонi моїх рук. I сказав вiн до мене: Дани-11

їле, мужу любий, зрозумiй тi слова, що я скажу тобi, i стань на своєму мiсцi, бо тепер я посланий
до тебе! А коли вiн говорив зо мною це слово, устав я й тремтiв. А вiн промовив до мене: Не бiйся,12

Даниїле, бо вiд першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозумiти видiння, i щоб упокоритися
перед лицем твого Бога, були почутi слова твої, i я прийшов ради твоїх слiв. Але князь перського13

царства стояв проти мене двадцять i один день, i ось Михаїл, один iз перших начальникiв, прийшов
допомогти менi, а я позоставив його там при начальниках перських царiв. I прийшов я, щоб ти14

зрозумiв, що станеться твоєму народовi в кiнцi днiв, бо це видiння ще на наступнi днi. А коли вiн15

говорив зо мною оцi слова, я схилив своє обличчя до землi, i занiмiв. I ось хтось, як подоба до16

людських синiв, доторкнувся до губ моїх, i я вiдкрив свої уста, i говорив та й сказав тому, хто стояв
передо мною: Мiй пане, у цьому видiннi обернулися на мене болi мої, i я не задержав сили в собi.
I як може цей раб мого пана говорити з оцим моїм паном, коли в менi тепер нема сили, i не зали-17

шилося й духу? I знов доторкнувся до мене хтось, як вид людини, i змiцнив мене, та й сказав: Не18, 19

бiйся, любий мужу, мир тобi! Будь мiцний i будь сильний! А коли вiн говорив зо мною, я змiцнився й
сказав: Нехай говорить мiй пан, бо я змiцнився! I вiн сказав: Чи ти знаєш, чого я до тебе прийшов?20

Та тепер я вертаюсь, щоб воювати з перським князем, а коли вийду, то ось прийде грецький князь.
Але об’являю тобi записане в книзi правди. I немає нiкого, хто змiцняв би мене проти них, окрiм21

вашого князя Михаїла.
А я в першому роцi мiдянина Дарiя стояв, щоб змiцнити й посилити його. А тепер об’явлю тобi11, 2

правду. Ось iще три царi повстануть для Персiї, а четвертий збагатиться багатством, бiльшим вiд
усiх, а своєю силою в багатствi своїм пiдбурить усе проти грецького царства. I повстане хоробрий3

цар, i запанує великим пануванням, i робитиме за своїм уподобанням. Та коли вiн повстане, буде4

зруйноване його царство, i буде роздiлене на чотири небеснi вiтри, а не на його нащадкiв, i не за
його пануванням, яким вiн панував, бо царство його буде вирване й дане iншим, а не їм. I змiцни-5

ться пiвденний цар, але один з його князiв пересилить його й запанує, його панування панування
велике. Але по роках вони поєднаються, i дочка пiвденного царя прийде до царя пiвнiчного, щоб6

зробити мир. Але не затримає вiн сили свого рамена, i не встане потомство його, але буде видана
вона й тi, що вели її, i та, що її породила, i той, що мiцно тримав її за тих часiв. I повстане один iз7



525 КНИГА ДАНИЇЛА 11. 8–44

галузки її кореня на його мiсце, i вiн вийде проти вiйська, i ввiйде в твердиню пiвнiчного царя, i буде
дiяти проти них, i опанує їх. I їхнiх богiв з їхнiми литими бовванами, разом з їхнiм улюбленим посу- 8

дом, золотом та срiблом поведе в неволю до Єгипту, i вiн роки стоятиме бiльше вiд пiвнiчного царя.
I вiн увiйде в царство пiвденного царя, але вернеться до своєї землi. А сини його озброються, i 9, 10

зберуть натовп численних войовникiв, i один iз них конче пiде, i все позаливає, i перейде край, i
вернеться, i воюватиме аж до його твердинi. I розлютиться пiвденний цар, i вийде та й воюватиме 11

з ним, з царем пiвнiчним, i виставить велике многолюдство, i цей натовп буде вiдданий у його руку.
I буде знищений той натовп, i повищиться його серце, i вiн кине десятитисячки, та не буде сильний. 12

I вернеться пiвнiчний цар, i виставить натовп, бiльший вiд першого, а на кiнець часiв та рокiв вiн 13

конче прийде з великим вiйськом та з численним маєтком. I за того часу багато-хто повстануть 14

на пiвденного царя, а сини насильникiв твого народу пiдiймуться, щоб справдилось видiння, i вони
спiткнуться. I прийде пiвнiчний цар, i насипле вала, i здобуде твердинне мiсто, i не встоять раме- 15

на пiвдня та його добiрний народ, i не буде сили встояти. I робитиме той, хто прийде на нього, за 16

своєю вподобою, i не буде того, хто встояв би перед ним. I стане вiн у Пишному Краї, i буде поги-
бель у його руцi. I зверне вiн своє обличчя, щоб прийти з потугою всього свого царства, i складе 17

договора з ним. I дасть йому молоду дочку за жiнку, щоб знищити землю, та це не вдасться, i не
станеться йому. I зверне вiн обличчя своє на острови, i здобуде багато. Але вождь спинить йому 18

наругу його, всемеро заплатить йому за наруги його. I зверне вiн своє обличчя до твердинь свого 19

краю, i спiткнеться й упаде, i не буде знайдений. А на його мiсцi стане той, що скаже побiрниковi 20

податкiв перейти пишноту царства, та за кiлька днiв вiд загине, але не вiд гнiву й не вiд бою. I 21

стане на його мiсцi погорджуваний, та не дадуть йому царської пошани, але вiн прийде непомiтно,
й опанує царство лестощами. А вiйська, що затоплювали, вiн затопить i знищить, i навiть самого 22

володаря, що з ним поєднався. А вiд часу поєднання з ним вiн робитиме оману, i пiдiйметься, i 23

змiцниться малим народом. Вiн увiйде непомiтно в ситу округу, i зробить те, чого не робили ба- 24

тьки його та батьки його батькiв. Вiн порозкидає їм награбоване, i здобич, i маєток, i на твердинi
буде замишляти свої задуми, але до часу. I вiн збудить свою силу та своє серце на пiвденного царя 25

з великим вiйськом. А пiвденний цар пiдготовиться до вiйни з вiйськом великим та дуже мiцним,
та не встоїть, бо замишляють на нього задуми. А тi, що їдять його поживу, поб’ють його, i його 26

вiйсько позаливає край, i попадають численнi забитi. А серце обох цих царiв буде на лихе, i при 27

одному столi вони будуть говорити неправду, але не буде успiху, бо кiнець буде ще вiдкладений на
означений час. I вiн вернеться до свого краю з великим маєтком, а його серце буде проти святого 28

заповiту; i вiн зробить, i вернеться до свого краю. На умовлений час вiн повернеться, i прийде на 29

пiвдень, але останнє не буде, як перше. I прийдуть на нього кiттейськi кораблi, i вiн налякається, 30

i вернеться, i буде чинити опiр святому заповiтовi, i зробить своє. I вiн вернеться, i погодиться з
тими, хто покинув святий заповiт. I повстануть його вiйська та й зневажать святиню, твердиню, i 31

спинять сталу жертву, i поставлять гидоту спустошення. А тих, хто чинить несправедливе на за- 32

повiт, вiн прихилить через лестощi. А народ, що знає свого Бога, змiцнiє та й дiятиме. А розумнi 33

з народу навчать багатьох, але спiткнуться об меча та полум’я, об полон та грабiж якийсь час. А 34

коли вони спiткнуться, будуть споможенi малою помiччю, хоч до них прилучаться багато-хто ле-
стощами. А дехто з тих розумних спiткнуться, щоб очистити себе, i щоб вибрати, i щоб вибiлитися 35

аж до кiнцевого часу, бо ще час до умовленого часу. I буде робити той цар за своїм уподобанням, i 36

пiдiйметься, i повищиться понад усякого бога, i на Бога богiв говоритиме дивнi речi, i матиме успiх,
аж поки не довершиться гнiв, бо виконається те, що було вирiшене. I вiн не буде придивлятися до 37

богiв своїх батькiв, i на пожадливiсть жiнок, i на всякого бога не буде дивитися, бо вiн звеличить
себе понад кожного. Але вiн буде вiддавати честь боговi твердинь на його мiсцi, та боговi, якого 38

не знали батьки його, вiддаватиме честь золотом, i срiблом, i дорогоцiнним камiнням, i речами ко-
штовними. I вiн посадить у твердинi народа чужого бога. Тому, хто пiзнає його, примножить славу, 39

i вчинить їх панами над багатьма, i подiлить землю на заплату. А в кiнцевому часi зудариться з 40

ним пiвденний цар. I кинеться на нього пiвнiчний цар колесницями, i верхiвцями, i численними ко-
раблями, i прийде на краї, i позаливає та перейде їх. I вiн прийде до Пишного Краю, i багато-хто 41

спiткнуться, та оцi втечуть вiд його руки: Едом, i Моав, i останок Аммонових синiв. I вiн простягне 42

свою руку на краї, i не втече єгипетський край. I вiн запанує над скарбами золота й срiбла, та над 43

усiма коштовними речами Єгипту. А лiвiйцi та етiопляни пiдуть за ним. Але його налякають вiстки 44
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зо сходу та з пiвночi, i вiн вийде з великою лютiстю, щоб багатьох погубити та зробити закляттям.
I поставить намети свого палацу мiж морями та горою пишної святинi. Та вiн прийде до свого кiнця,45

але не буде йому помiчника.
I повстане того часу Михаїл, великий той князь, що стоїть при синах твого народу, i буде час12

утиску, якого не було вiд iснування люду аж до цього часу. I того часу буде врятований iз народу
твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзi. I багато-хто з тих, що сплять у земному поросi,2

збудяться, однi на вiчне життя, а однi на наруги, на вiчну гидоту. А розумнi будуть сяяти, як свiтила3

небозводу, а тi, хто привiв багатьох до праведности, немов зорi, навiки вiкiв. А ти, Даниїле, заховай4

цi слова, i запечатай цю книгу аж до часу кiнця. Багато-хто дослiдять її, i так розмножиться знання.
I побачив я, Даниїл, аж ось стоять два iншi Анголи, один тут при цьому березi рiчки, а один там при5

тому березi рiчки. I сказав вiн до мужа, одягненого в льняну одiж, що був над водою рiчки: Коли6

буде кiнець цим дивним речам? I почув я того мужа, одягненого в льняну одiж, що був над водою7

рiчки. I звiв вiн до неба свою правицю та свою лiвицю, i присягнув вiчно Живим: це буде за час,
за часи i за пiв часу, i коли скiнчиться розбивання сили святого народу, все це сповниться. А я8

це слухав i не розумiв. I сказав я: Мiй пане, який цьому кiнець? I вiн сказав: Iди, Даниїле, бо9

захованi й запечатанi цi слова аж до часу кiнця. Багато-хто будуть очищенi, i вибiляться, i будуть10

перетопленi; i будуть несправедливi несправедливими, i цього не зрозумiють усi несправедливi, а
розумнi зрозумiють. А вiд часу, коли буде припинена стала жертва, щоб була поставлена гидота11

спустошення, мине тисяча двiстi й дев’ятдесят день. Благословенний той, хто чекає, i досягне до12

тисячi трьох сотень тридцяти й п’яти день! А ти йди до кiнця, i вiдпочинеш, i встанеш на свою долю13

пiд кiнець тих днiв!



КНИГА ПРОРОКА ОСIЇ

С
лово Господнє, що було до Осiї, Беерового сина, за днiв Уззiйї, Йотама, Ахаза, Єзекiї, 1
Юдиних царiв, та за днiв Єровоама, Йоашового сина, Iзраїлевого царя. Початок того, 2

що Господь говорив через Осiю. I сказав Господь до Осiї: Iди, вiзьми собi жiнку блудли-
ву, i вона породить дiтей блуду, бо сильно блудодiє цей Край, вiдступивши вiд Господа.

I вiн пiшов, i взяв Гомер, дочку Дiвлаїма, i вона зачала, i породила йому сина. I сказав Господь 3, 4

до нього: Назви iм’я йому Їзреел, бо ще трохи, i покараю кров Їзреелу на домi Єгу, i вчиню кiнець
царству Iзраїлевого дому. I станеться того дня, i Я зламаю Iзраїлевого лука в долинi Їзреел. I за- 5, 6

чала вона ще, i породила дочку. I сказав Вiн йому: Назви iм’я їй Ло-Рухама, бо бiльше Я вже не
змилуюся над Iзраїлевим домом, бо вже бiльше не прощу Я їм. А над Юдиним домом Я змилуюся, 7

i допоможу їм через Господа, їхнього Бога, але не допоможу їм анi луком, анi мечем, анi вiйною,
кiньми чи верхiвцями. I вiдлучила вона Ло-Рухаму, i зачала знову, i породила сина. А Вiн сказав: 8, 9

Назви iм’я йому Ло-Аммi, бо ви не народ Мiй, i Я не буду ваш! I буде число Iзраїлевих синiв, як 10

морський пiсок, що його не можна анi змiряти, анi злiчити. I станеться, замiсть того, що говориться
їм: Ви не народ Мiй, буде їм сказано: Ви сини Бога Живого. I будуть зiбранi разом сини Юдинi та 11

сини Iзраїлевi, i настановлять собi одного голову, i повиходять з землi, бо великий день Їзреелу.
Скажiть своїм братам: Народ Мiй, а своїм сестрам: Помилувана. Судiться з вашою матiр’ю, 2, 2

судiться, бо вона не жiнка Моя, а Я не її чоловiк, i нехай вона вiдкине вiд себе свiй блуд, i з-помiж
своїх перс свiй перелюб, щоб Я не роздягнув її до нага, i не поставив її такою, як у день її народже- 3

ння, i щоб не зробив Я її пустинею, i не обернув її на суху землю, i не забив її спрагою. Над синами 4

ж її Я не змилуюся, бо вони сини блуду, бо їхня мати блудлива була, та, що ними була вагiтна, 5

сором чинила, бо казала вона: Я пiду за своїми полюбовниками, що дають менi хлiб мiй та воду
мою, мою вовну та льон мiй, оливу мою та напої мої. Тому то ось Я вкрию твою дорогу тернями, 6

i обгороджу її огорожею, i стежок своїх не знайде вона. I буде вона гнатися за своїми полюбов- 7

никами, але не дожене їх, i буде шукати їх, та не знайде. I скаже вона: Пiду я, i вернуся до мого
першого чоловiка, бо краще було менi тодi, як тепер. А вона не знає, що то Я давав їй збiжжя, i 8

виноградний сiк, i свiжу оливу, i примножив їй срiбло та золото, яке вони звернули на Ваала. Тому 9

то заберу назад Своє збiжжя в його часi, а Мiй сiк виноградний в його умовленому часi, i заберу
Свою вовну та Свiй льон, що був на покриття її наготи. А тепер вiдкрию її наготу на очах її кохан- 10

цiв, i нiхто не врятує її вiд Моєї руки. I зроблю кiнець усякiй радостi її, святу її, новомiсяччю її, i 11

суботi її, та всякому святковому часовi. I спустошу її виноградника та її фiгове дерево, про якi вона 12

говорила: Це менi дар за блудодiйство, що дали менi мої полюбовники. А Я оберну їх на лiс, i їх
пожере польова звiрина! I навiщу її за днi Ваалiв, коли вона кадила. I приоздоблювалася ти сво- 13

єю носовою сережкою та своїм нашийником, i ходила за своїми полюбовниками, а Мене забувала,
говорить Господь. Тому то ось Я намовлю її, i попроваджу її до пустинi, i буду говорити до серця її. 14

I дам їй виноградники звiдти та долину Ахор за дверi надiї, i вона буде там спiвати, як за днiв своєї 15

молодости, як за дня виходу її з єгипетського краю. I станеться, того дня говорить Господь ти кли- 16

катимеш: Чоловiче мiй, i не будеш бiльше кликати Мене: Мiй ваале. I усуну iмена Ваалiв з її уст, i 17

вони не будуть бiльше згадуванi своїм iменем. I складу їм заповiта того дня з польовою звiриною, 18

i з птаством небесним, та з плазуючим по землi, i лука й меча та вiйну знищу з землi, i покладу їх
безпечно. I заручуся з тобою навiки, i заручуся з тобою справедливiстю, i правосуддям, i милiстю 19

та любов’ю. I заручуся з тобою вiрнiстю, i ти пiзнаєш Господа. I станеться того дня, Я почую, 20, 21

говорить Господь, почую небо, а воно почує землю, а земля задоволить збiжжя, i виноградний сiк, 22

i оливу, а вони задовольнять Їзреела. I обсiю її Собi на землi, i змилуюся над Ло-Рухамою, i скажу 23

до Ло-Амi: Ти народ Мiй, а вiн скаже: Мiй Боже!
I сказав Господь менi ще: Iди, покохай жiнку, кохану приятелем, але перелюбну, подiбно, як 3

любить Господь Iзраїлевих синiв, а вони звертаються до iнших богiв, i кохаються у виноградних
коржиках. I я купив її собi за п’ятнадцять шеклiв срiбла й хомер ячменю та летех ячменю. I сказав 2, 3

я до неї: Сиди довгi днi в мене, не будь блудлива, i не будь нiчия, також i я буду такий до тебе. Бо 4

Iзраїлевi сини будуть сидiти довгi днi без царя та без князя, i без жертви та без камiнного стовпа, i
без ефода та без домашнiх божкiв. Потому Iзраїлевi сини навернуться, i будуть шукати Господа, 5
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Бога свого, та царя свого Давида, i за останнiх днiв з тремтiнням обернуться до Господа та до Його
добра.

Послухайте слова Господнього, Iзраїлевi сини, бо Господь має прю iз мешканцями земними, бо4
нема на землi анi правди, нi милости, анi богопiзнання. Клянуть та неправду говорять, i вбива-2

ють та крадуть, i чинять перелюб, поставали насильниками, а кров доторкається крови. Тому то3

в жалобу земля упаде, i стане нещасним усякий мешканець на нiй з польовою звiриною й з пта-
ством небесним, i також морськi риби погинуть. Та тiльки нiхто хай не свариться, i хай не плямує4

нiхто! А народ Мiй як суперечник з священиком. I спiткнешся ти вдень, i спiткнеться з тобою й5

пророк уночi, i знищу Я матiр твою! Погине народ Мiй за те, що не має знання: тому, що знання6

ти вiдкинув, вiдкину й тебе, щоб не був ти для Мене священиком. А тому, що забув ти Закон свого
Бога, забуду синiв твоїх й Я! Що бiльше розмножуються, то бiльше грiшать проти Мене. Їхню7

славу змiню Я на ганьбу! Вони жертву за прогрiх народу Мого їдять, i до провини його свою душу8

схиляють. I буде священиковi, як i народовi, i дороги його навiщу Я на нiм, i йому вiдплачу згi-9

дно вчинкiв його. I вони будуть їсти, але не наситяться, чинитимуть блуд, та не розмножаться, бо10

покинули дбати про Господа. Блуд i вино та сiк виноградний володiють їхнiм серцем. Народ Мiй11, 12

допитується в свого дерева, i об’являє йому його палиця, бо дух блудодiйства заводить до блуду, i
вони заблудили вiд Бога свого. На верховинах гiрських вони жертви приносять, i кадять на взгiр’-13

ях пiд дубом, i тополею та теребiнтом, бо хороша їхня тiнь, тому вашi дочки блудливими стали, а
вашi невiстки вчиняють перелюб. Та не покараю ще ваших дочок, що вони блудодiють, та ваших14

невiсток, що чинять перелюб, як вiдходять вони з блудодiйками i жертви приносять з розпусни-
цями. А народ без знання загибає! Якщо ти блудливий, Iзраїлю, нехай Юда не буде провинний!15

I не ходiть до Гiлгалу, i не приходьте до Бет-Авену, i не присягайте: Як живий Господь! Бо Iзра-16

їль зробився упертий, немов та уперта корова. Та тепер Господь пастиме їх, як вiвцю на привiллi!
Прилучивсь до бовванiв Єфрем, покинь ти його! Збiр п’яниць звироднiлих учинився розпусним,17, 18

їхнi провiдники покохали нечистiсть. Вiтер їх похапає на крила свої, i вони посоромляться жертов19

своїх.
Послухайте цього, священики, i почуйте, Iзраїлiв доме, а ви, царський доме, вiзьмiть до вух, бо5

вам буде суд, бо ви для Мiцпи були пасткою й сiткою, розтягненою на Фавор. I глибоко вгрузли в2

розпустi вони, та Я поплямую всiх їх. Я знаю Єфрема, а Iзраїль не схований передо Мною, бо те-3

пер блудодiйним, Єфреме, ти став, занечистивсь Iзраїль. Не дають їхнi вчинки вернутись до Бога,4

бо дух блудодiйства в серединi їхнiй, i не вiдають Господа. I гордiсть Iзраїлева засвiдчиться перед5

обличчям його. А Iзраїль й Єфрем упадуть за провину свою, також Юда iз ними впаде. З своєю6

отарою та з своєю худобою вони Господа пiдуть шукати, але не знайдуть, Вiн вiд них вiддалився.
Вони зрадили Господа, бо породили стороннiх дiтей, тепер їх пожере молодик разом iз частками7

їхнього поля. Засурмiте у рога в Гiв’ї, сурмою в Рамi, закричiть у Бет-Авенi за тобою, Венiямине!8

В день картання Єфрем за спустошення стане; помiж племенами Iзраїля Я завiдомив про певне.9

Стали зверхники Юди, мов тi, що межу переносять, на них виллю, як воду, Свiй гнiв! Єфрем став10, 11

пригноблений, судом розбитий, бо вiн намагався ходити за марнотою. I Я буду, як мiль, для Єфре-12

ма, i мов та гнилизна для дому Юди. I побачив Єфрем свою хворiсть, а Юда свого чиряка, i Єфрем13

вiдiйшов до Ашшура i послав до царя до великого. Та вiн вилiкувати вас не зможе, i не вигоїть вам
чиряка! Бо Я немов лев для Єфрема, i немов той левчук дому Юди. Я, Я розшматую й пiду, i нiхто14

не врятує! Пiду, повернуся до мiсця Свого, аж поки провини своєї вони не признають, i не стануть15

шукати Мого лиця. Та в утиску будуть шукати Мене!
Ходiть, i вернiмось до Господа, бо Вiн пошматував i нас вилiкує, ударив i нас перев’яже! Ожи-6, 2

вить вiн нас до двох день, а третього дня нас поставить, i будемо жити ми перед обличчям Його. I3

пiзнаймо, намагаймось пiзнати ми Господа! Мiцно поставлений прихiд Його, мов зiрницi, i Вiн при-
йде до нас, немов дощ, немов дощ весняний, що напоює землю. Що, Єфреме, зроблю Я тобi, що4

зроблю тобi, Юдо? Бо ваша любов, немов хмара поранку, i мов та роса, що зникає уранцi, тому5

Я тесав їх пророками, позабивав їх прореченням уст Своїх, i суд Мiй, як свiтло те, вийде. Бо Я6

милости хочу, а не жертви, i Богопiзнання бiльше вiд цiлопалень. Вони заповiта Мого порушили,7

мов той Адам, вони там Мене зрадили. Гiлеад, мiсто злочинцiв, повне кривавих слiдiв. I як той8, 9

розбишака чигає, так ватага священикiв на дорозi в Сихем учиняють розбiй, бо злочин учиняють
вони. У домi Iзраїля бачу жахливе, там блуд у Єфрема, занечистивсь Iзраїль. Також, Юдо, для10, 11
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тебе жнива приготовленi, як Я долю народу Свого поверну!
Коли Я лiкую Iзраїля, то виявляю грiх Єфремiв та зло Самарiї, бо роблять вони неправдиве, i 7

злодiй приходить, грабує на вулицi банда. I не думають в серцi своєму, що Я пам’ятаю про все 2

їхнє зло. Тепер їхнi вчинки ось їх оточили i перед обличчям Моїм поставали. Вони злiстю своєю 3

втiшають царя, а своїми обманами зверхникiв. Усi вони чинять перелюб, мов пiч, яку пекар роз- 4

палює, що напалювати перестає, як тiсто замiсить та вкисне воно. У святковий день нашого царя 5

похворiли князi вiд жару вина, i вiн простяг до насмiшникiв руку свою. Бо їхнє нутро, як пiч, у них 6

палає їхнє серце: всю нiч спить їхнiй гнiв, а на ранок горить, як палючий огонь. Вони всi гарячi, як 7

пiч, i суддiв своїх пожирають. Усi царi їхнi попадали, мiж ними нiкого нема, хто б кликав до Мене.
Змiшався Єфрем iз народами, Єфрем став млинцем, що печеться неперевернений. Його силу чу- 8, 9

жi пожирають, та про те вiн не знає, вже й волосся посивiло в нього, а того вiн не знає. I гордiсть 10

Iзраїля свiдчить на нього, i до Господа, Бога свого вони не вертаються, i не шукають Його у всiм
цiм. А Єфрем став, як голуб, нерозумний, немудрий: закликають в Єгипет, а йдуть в Асирiю. Як 11, 12

пiдуть вони, розтягну Свою сiтку над ними, стягну їх додолу, мов птаство небесне, за злобою їхньою
Я їх караю. Горе їм, бо вiд Мене вони вiдiйшли, погуба на них, бо повстали вони проти Мене! Хоч 13

Я викупив їх, та вони проти Мене говорять неправду. I вони в своїм серцi не кличуть до Мене, як 14

виють на ложах своїх, точать сварку за хлiб та вино, i вiдступають вiд Мене. А Я їх картав, їхнi 15

рамена змiцняв, а вони зло на Мене задумують... Вони навертаються, та не до Всевишнього, ста- 16

ли, немов той обманливий лук... Упадуть вiд меча їхнi князi за гордiсть свого язика, це їхня наруга
в єгипетськiм краї!

Рога до уст своїх, та й засурми: на дiм Божий спадає неначе орел, бо переступили вони заповiта 8
Мого, i на Закона Мого повстали. До Мене взивають вони: Мiй Боже, познали Тебе ми, Iзраїлю! 2

Покинув Iзраїль добро, ворог його пожене! Вони ставлять царя, але не вiд Мене, вони князя став- 3, 4

лять, але Я не знаю! Вони з срiбла свого та iз золота свого божкiв наробили собi, щоб загинути,
вiдкинув теля твоє Я, Самарiє! Мiй гнiв запалився на них, аж доки не можуть вони вiд провини 5

очиститись? Бо й воно вiд Iзраїля. Зробив його майстер, i воно то не Бог, бо теля самарiйське на 6

кавалки обернеться. А що вiтер вони засiвають, то бурю пожнуть, в них не буде й колосся, а зерно 7

не видасть муки, коли ж видасть, чужi поковтають її. Iзраїль проковтнений, став мiж народами вiн 8

як та рiч, що до неї немає замилування. Бо вони вiдiйшли до Ашшуру, як дикий осел, що самiтний 9

собi, а Єфрем за любов дає дари любовнi. I хоч вони здобувають прихильникiв серед поганiв, Я їх 10

позбираю тепер, i незабаром вони перестануть помазувати царя, i князiв. Бо жертiвникiв був на- 11

множив Єфрем, щоб грiшити, на провину йому стали цi жертiвники! Я можу йому написати Закон 12

Свiй хоч тисячу разiв, як чуже пораховане буде! Вони ж жертви кохають, рiжуть м’ясо й їдять, та 13

Господь не вподобує їх. Тепер Вiн згадає про їхню провину та їхнi грiхи покарає, вони до Єгипту
повернуться! Iзраїль забув про свого Творця та й будує палати, а Юда намножив твердиннi мiста, 14

та пошлю Я огонь на його цi мiста, i пожере вiн палати його!
Не тiшся, Iзраїлю, радiстю, як тi народи, бо ти чиниш блуд, вiдступаючи вiд свого Бога, дар блу- 9

додiйний кохаєш на всiх токах збiжжевих. Годувати не буде їх тiк та чавило, а сiк виноградний 2

зведе їх. Не будуть сидiти в Господньому Краї вони, i Єфрем до Єгипту повернеться, i вони будуть 3

їсти нечисте в Асирiї. Господевi вина вони лити не будуть, i жертви не будуть приємнi Йому; це 4

буде для них, немов хлiб похоронний, усi, що будуть його споживати, занечистяться, бо їхнiй хлiб
для насичення їх, не для дому Господнього. Що зробите ви на день урочистий та на день свята 5

Господнього? Бо йдуть ось вони до Асирiї, їх збирає Єгипет, Мемфiс їх ховає, коштовнiсть їхнього 6

срiбла посяде кропива, будяччя по їхнiх наметах. Прийшли днi навiщення, прийшли днi заплати, 7

Iзраїль пiзнає оце: Нерозумний пророк цей, шалений муж духа, за численнiсть провин твоїх i вели-
ке зненавидження! Єфрем сторож iз Богом моїм, пророк пастка птахолова на всiх дорогах його, 8

ненависть у домi Бога його. Глибоко зiпсулись вони, як за днiв тих Гiв’ї, Вiн згадає за їхнi провини, 9

Вiн їхнi грiхи покарає! Немов виноград на пустинi, знайшов Я Iзраїля, як фiгу поранню на фiговiм 10

деревi, Я бачив був ваших батькiв на початку його, та вони до Баал-Пеору прийшли, i себе при-
святили для Бошета, i стали гидотою, як полюблене ними. Єфремова слава, як птах, вiдлетить: не 11

буде народження, анi зачаття, анi вагiтности. Бо якщо вони викохають свої дiти, то їх повбиваю, 12

так що не буде людини, бо горе їм, як вiдступлю Я вiд них. Єфрем, як Я бачу, для вловiв йому 13

подали його власних дiтей, i Єфрем поведе своїх власних дiтей на зарiз... Дай їм, Господи, що ж 14
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Ти даси? дай їм утробу неплiдну та висохлi груди! Усе їхнє зло у Гiлгалi, бо там Я зненавидiв їх; за15

зло їхнiх учинкiв Я вижену їх з Свого дому. Не буду їх бiльше любити, всi їхнi князi ворохобники!
Побитий Єфрем, їхнiй корень посох, вiн плоду не зродить. А коли вони зродять, то Я повбиваю16

улюблених їхнього лона. Вiдкине їх Бог мiй, бо вони неслухнянi для Нього були, i будуть вони17

мандрувати мiж народами.
Iзраїль буйний виноград, що родить подiбне собi. Та за многiстю плоду свого вiн намножує жер-10

тiвники, за добрiстю Краю свого бовванськi стовпи прикрашає. Облудне їхнє серце, тому виннi2

тепер вони будуть, Вiн їхнi жертiвники понищить поруйнує стовпи їхнi. Бо тепер вони кажуть:3

Нема в нас царя, бо ми не боялися Господа, а цар що нам зробить? Говорять порожнi слова, кля-4

нуться фальшиво, коли заповiта складають, i на грядках польових цвiте їхнє правосуддя, немов той
полин. За телят Бет-Авену бояться мешканцi Самарiї, бо в жалобi опинився через нього народ йо-5

го, а жерцi будуть плакати над ним, за славу його, що пiшла на вигнання вiд нього. Запроваджений6

буде i вiн в Асирiю царевi великому в дар. Прийме сором Єфрем, i посоромлений буде Iзраїль за
раду свою. Самарiя загине; її цар немов трiска ота на поверхнi води! I поруйнованi будуть висоти7, 8

Авена, Iзраїлiв грiх, тернина й будяччя зросте на їхнiх жертiвниках, i до гiр вони скажуть: Накрийте
ви нас! а до взгiр’їв: На нас упадiть! Вiд днiв Гiв’ї грiшив ти, Iзраїлю! Там вони полишились були,9

чи ж їх не досягне в Гiв’ї вiйна проти синiв беззаконних? За жаданням Своїм покараю Я їх, i зберу-10

ться народи на них, i покаранi будуть вони за подвiйнi провини свої. А Єфрем це привчена телиця,11

що звикла вона молотити, Сам ярмо накладу на її товсту шию, запряжу Я Єфрема, Юда буде ора-
ти, Якiв буде собi скородити. Сiйте собi на справедливiсть, за милiстю жнiть, орiте собi перелiг, бо12

час навернутись до Господа, ще поки Вiн прийде i правду лине вам дощем. Ви беззаконня орали,13

пожали ви кривду, плiд брехнi споживали, бо надiявся ти на дорогу свою, на многiсть лицарства
свого. I станеться шум по народах твоїх, i всi твердинi твої поруйнованi будуть, як Шалман зруй-14

нував Бет-Арбел в час вiйни, була мати з синами убита. Отак вам учинить Бет-Ел за зло вашого15

зла, конче згине Iзраїлiв цар на свiтанку!
Як Iзраїль був хлопцем, Я його покохав, i з Єгипту покликав Я сина Свого. Як часто їх кли-11, 2

кав, так вони йшли вiд Мене, приносили жертви Ваалам, i кадили бовванам. Я ж Єфрема ходити3

навчав, Я їх брав на рамена Свої, та не знали вони, що Я їх лiкував. Я тягнув їх шнурками, що4

людям лицюють, шнурками любови, i був Я для них немов тi, що здiймають ярмо з-над їхньої шиї, i
Я їх годував. До краю єгипетського вiн не вернеться, та Ашшур вiн буде для нього царем, бо вони5

не хотiли вернутись до Мене. А мiстами його грасуватиме меч, i засуви його повиламлює вiн та6

й пожере їх за задуми їхнi. А народ Мiй схильний вiдпадати вiд Мене, i хоч кличуть його догори,7

вiн не пiдiймається разом. Як тебе Я, Єфреме, вiддам, як видам тебе, о Iзраїлю? Як тебе Я вiддам,8

як Адму, учиню тебе, мов Цевоїм? У Менi перевернулося серце Моє, розпалилася разом i жалiсть
Моя! Не вчиню жару гнiву Свого, бiльше нищити Єфрема не буду, бо Бог Я, а не людина, серед9

тебе Святий, i не прийду в лютi гнiву. За Господом пiдуть вони, а Вiн заричить, немов лев, i Вiн10

заричить, i вiд заходу прийдуть в тремтiннi сини. Вони прийдуть в тремтiннi, як птах iз Єгипту, i11

як голуб iз краю Ашшура, i Я посаджу їх по їхнiх домах, говорить Господь. Єфрем оточив Мене12

лжею, лукавством Iзраїлiв дiм, а Юда держався ще з Богом i з святими був вiрний.
Єфрем пасе вiтра й женеться за вiтром iз сходу. Неправду й руїну розмножує вiн кожного дня,12

умову складають з Ашшуром, олива ж несеться в Єгипет. Та в Господа з Юдою пря, i Якова Вiн2

навiстить за путями його, за дiлами його йому зверне. Вiн в утробi тримав за п’яту свого брата, а3

в силi своїй вiн боровся iз Богом, i боровся вiн з Анголом, та й перемiг. Плакав вiн, i благав вiн4

Його, у Бет-Елi знайшов Вiн його, i там з нами говорить. А Господь Бог Саваот, Його Ймення Го-5

сподь. А ти через Бога свого навернешся, стережи милiсть та суд, i завжди надiйся на Бога свого!6

Немов Ханаан, у нього в руцi неправдива вага, любить вiн кривду чинити. I каже Єфрем: Справдi7, 8

я збагатився, знайшов я маєток собi! У всiх моїх чинах не знайдуть провини менi, що грiхом би бу-
ла. А Я Господь, Бог твiй вiд краю єгипетського, ще в наметах тебе посаджу, немов за днiв свята.9

I Я говорив до пророкiв, i видiння розмножив, i через пророкiв Я притчi казав. Хiба беззаконня10, 11

лишив Гiлеад, i марнотою стались лиш там? У Гiлгалi приносили в жертву волiв, а їхнi жертiвники
мов тi купи камiння на борознах пiльних. I втiк Якiв на поле Арама, а Iзраїль за жiнку робив, i12

за жiнку отару стерiг. I через пророка Господь iз Єгипту Iзраїля вивiв, i пророком стережений був13

вiн. Єфрем Господа гiрко розгнiвав, i тому його вчинки кривавi Вiн лишить на ньому, i поверне14
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йому його сором.
Як Єфрем говорив, то тремтiли, вiн пiднесений був ув Iзраїлi, та через Ваала згрiшив i помер. А 13, 2

тепер iще бiльше грiшать, бо зробили собi вони вiдлива з срiбла свого, божкiв за своєю подобою;
робота майстрiв усе те, розмовляють iз ними вони; тi люди, що жертву приносять, цiлують телят.
Тому вони стануть, як хмара поранку, i мов та роса, що зникає вранцi, немов та полова, що з току 3

виноситься бурею, i наче iз комина дим. А Я Господь, Бог твiй вiд краю єгипетського, i Бога, крiм 4

Мене, не будеш ти знати, i крiм Мене немає Спасителя. Я тебе на пустинi пiзнав, у пересохлому 5

краї. Мали добрi пасовиська й ситi були, наситилися i загордилось їхнє серце, тому то забули 6

про Мене вони! I став Я для них, немов лев, на дорозi чигаю, немов та пантера. Нападу Я на 7, 8

них, немов та ведмедиця, що дiтей загубила, i те розiрву, у що серце їхнє замкнене, i їх, як левчук,
пожеру там, шматуватиме їх польова звiрина. Погубив ти себе, о Iзраїлю, бо ти був проти Мене, 9

спасiння свого. Де цар твiй тодi? Нехай вiн поможе тобi по мiстах твоїх усiх! А де суддi твої, що 10

про них ти сказав: Дай нам царя та князiв? Я тобi дав царя в Своїм гнiвi, i забрав у Своїй ревностi. 11

Провина Єфремова зв’язана, схований прогрiх його. Болi, немов породiллi, надiйдуть на нього. 12, 13

Не мудрий вiн син, бо iнакше не був би так довго у матернiм нутрi. З рук шеолу Я викуплю їх, 14

вiд смерти їх вибавлю. Де, смерте, жало твоє? Де, шеоле, твоя перемога? Жаль сховається перед
очима Моїми! Хоч вiн дає плiд мiж братами, але прийде вiтер зо сходу, вiтер Господнiй, що зiйде 15

з пустинi, i всохне його джерело, i пересохне криничка його, понищить вiн скарб всiх коштовних
речей! Завинить Самарiя, бо стала уперта до Бога свого, поляжуть вони вiд меча! Порозбиванi 16

будуть їхнi дiти, вагiтнi їхнi розпоротi будуть!
Вернися, Iзраїлю, до Господа, Бога свого, бо спiткнувся ти через провину свою! Вiзьмiть iз 14, 2

собою слова, та й звернiться до Господа, до Нього промовте: Прости нам усяку провину, та добре
прийми, i ми принесемо у жертву плода своїх уст! Ашшур не спасе нас, не будемо їздити ми на конi, 3

i не скажемо вже чиновi рук наших: боже наш, бо тiльки Тобою помилуваний сирота. Ворохобнiсть 4

їхню вилiкую, добровiльно любитиму їх, бо Мiй гнiв вiдвернувся вiд нього. Я буду Iзраїлевi, як 5

роса, розцвiте вiн, неначе лiлея, i пустить корiння своє, мов Лiван. Розiйдуться його пагiнцi, i буде 6

його пишнота, мов оливне те дерево, а пахощ його мов Лiван. Навернуться тi, що сидiли пiд тiнню 7

його, збiжжя оживлять вони й зацвiтуть, немов той виноград, будуть згадки про нього, немов про
лiванське вино. Єфрем, що йому до бовванiв iще? Я вислухав вже та побачив його, Я для нього 8

немов кипарис той зелений: з Мене знайдений буде твiй плiд. Хто мудрий, то це зрозумiє, розумний 9

i пiзнає, бо простi Господнi дороги, i праведнi ходять по них, а грiшнi спiткнуться на них!



КНИГА ПРОРОКА ЙОIЛА

С
лово Господнє, що було до Йоiла, Петуїлового сина. Послухайте це, ви старшi, i вiзьмiть1, 2

до вух, усi мешканцi землi: чи бувало таке за днiв ваших, або за днiв ваших батькiв?
Оповiдайте про це синам вашим, а вашi сини своїм дiтям, а їхнi сини поколiнню насту-3

пному. Що лишилось по гусенi, зжерла те все сарана, що ж зосталося по саранi пожер4

коник, а решту по конику зжерла черва. Пробудiться, п’яницi, i плачте й ридайте за виноградовим5

соком усi, хто вина напивається, бо вiднятий вiн вiд уст ваших! Бо на Край Мiй прийшов люд мi-6

цний й незчисленний, його зуби як лев’ячi зуби, а паща його як в левицi. Виноград Мiй зробив вiн7

спустошенням, Моє ж фiгове дерево геть поламав, дощенту його оголив та й покинув, галузки його
побiлiли. Голоси, як та дiвчина, веретою оперезана, за нареченим юнацтва свого. Жертва хлiбна8, 9

й жертва лита спинилася в домi Господньому, впали в жалобу священики, слуги Господнi. Опусто-10

шене поле, упала в жалобу земля, бо спустошене збiжжя, вино молоде пересохло, зiв’яла оливка.
Засоромилися рiльники, голосили були виноградарi за пшеницю й ячмiнь, бо вигинуло жниво поля.11

Усох виноград, а фiга зiв’яла, гранатове дерево, й пальма та яблуня, i повсихали всi пiльнi дерева,12

бо Вiн висушив радiсть вiд людських синiв. Опережiться веретою, i ридайте, священики, голо-13

сiть, слуги жертiвника, входьте, ночуйте в веретах, служителi Бога мого, бо хлiбна жертва i жертва
та лита затримана буде вiд дому вашого Бога! Оголосiть святий пiст, скличте збори, позбирайте14

старших, всiх мешканцiв землi до дому Господа, вашого Бога, i кличте до Господа. Горе дневi тому!15

Бо близький день Господнiй, i прийде вiн вiд Всемогутнього, мов те спустошення! Чи ж з-перед16

очей наших не вiдiймається їжа, з дому нашого Бога веселiсть та втiха? Покорчились зерна пiд17

своїми грудами, спорожнiли комори, поруйнованi клунi, бо висохло збiжжя. Як стогне товар, по-18

голомшенi череди, бо немає їм пашi, отари спустошенi! До тебе я кличу, о Господи, пожер бо огонь19

пасовища пустинi, а жар попалив усi дерева на полi. Навiть пiльна худоба прагне до Тебе, бо воднi20

джерела посохли, огонь же пожер пасовища пустинi!
Засурмiть на Сiонi в сурму, здiймiть крик на святiй горi Моїй! Затремтiть, всi мешканцi землi,2

бо прийшов день Господнiй, бо близько вже вiн, день темноти та темряви, день хмари й iмли! Як2

несеться досвiтня зоря по горах, так народ цей великий й мiцний. Такого, як вiн, не бувало вiдвiку, i
по ньому не буде вже бiльш аж до лiт з роду в рiд! Перед ним пожирає огонь, i палахкотить за ним3

полум’я! Земля перед ним, як еденський садок, а за ним опустiла пустиня, i рятунку вiд нього нема!
Його вигляд нiби конi, гарцюють вони, наче тi верхiвцi! Як гуркiт вiйськових возiв, вони скачуть4, 5

гiрськими верхiв’ями, як вереск огнистого полум’я, що солому жере, наче потужний народ, що до
бою поставлений. Народи тремтять перед ним, всi обличчя поблiдли. Як лицарi, мчаться вони,6, 7

немов вояки вибiгають на мур, i кожен своєю дорогою йдуть, i з стежок своїх не позбиваються, не8

пхають вони один одного, ходять своєю дорогою битою, а коли на списа упадуть, то не зраняться.
По мiстi хурчать, по мурi бiжать, увiходять в доми, через вiкна пролазять, як злодiй. Трясеться9, 10

земля перед ним, тремтить небо, сонце та мiсяць темнiють, а зорi загублюють сяйво своє. I голос11

Свiй видасть Господь перед вiйськом Своїм, бо табiр Його величезний, бо мiцний виконавець сло-
ва Його, бо великий день Господа й вельми страшний, i хто зможе його перенести? Тому то тепер12

промовляє Господь: Вернiться до Мене всiм серцем своїм, i постом святим, i плачем та риданням! I13

дерiть своє серце, а не свою одiж, i навернiться до Господа, вашого Бога, бо ласкавий Вiн та мило-
сердний, довготерпеливий та многомилостивий, i жалкує за зло! Хто знає, чи Вiн не повернеться14

та не пожалує, i по Собi не залишить благословення, жертву хлiбну та жертву ту литу для Господа,
вашого Бога. Засурмiть на Сiонi в сурму, оголосiть святий пiст, скличте зiбрання! Зберiте народ,15, 16

оголосiть святi збори, старцiв згромадьте, позбирайте дiтей та грудних немовлят, нехай вийде з кiм-
нати своєї також молодий, молода ж з-пiд свого накриття! Мiж притвором та жертiвником нехай17

плачуть священики, слуги Господнi, хай молять вони: Змилуйся, Господи, над народом Своїм, i не
видай на ганьбу спадку Свого, щоб над ним панували погани. Нащо будуть казати мiж народами:
Де їхнiй Бог? I заздрiсним стане Господь за Свiй Край, i змилується над народом Своїм. I Господь18, 19

вiдповiв i сказав до народу Свого: Ось Я посилаю вам збiжжя й вино молоде та оливу, i насититесь
нею, i бiльше не дам вас на наругу народам. А цього пiвнiчного ворога вiддалю Я вiд вас, i його в20

край сухий та спустошений вижену, його перед до схiднього моря, його ж край до того моря задньо-
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го. I вийде злий запах його, i пiдiйметься сморiд його, бо вiн лихо велике чинив. Не бiйся ти, земле, 21

а тiшся й радiй, бо велике Господь учинив! Не бiйтеся, ти пiльна худобо, бо пустиннi пасовиська 22

зазеленiють, бо дерево видасть свiй плiд, фiговниця та виноград свою силу дадуть. А ви, сiонськi 23

сини, радiйте та тiштеся Господом, Богом своїм, бо вам їжi Вiн дасть на спасiння, i найперше зiшле
вам дощу, дощу раннього й пiзнього. I токи наповняться збiжжям, чавильнi ж кадки будуть пере- 24

ливатись вином молодим та оливою. I надолужу Я вам за тi роки, що пожерла була сарана, коник 25

i черва та гусiнь, Моє вiйсько велике, що Я посилав проти вас. А їсти ви будете їсти й насичува- 26

тись, i хвалитимете Iм’я Господа, вашого Бога, що з вами на подив зробив, i посоромлений бiльше
не буде народ Мiй навiки! I пiзнаєте ви, що Я серед Iзраїля, i що Я Господь, Бог ваш, i немає вже 27

iншого, i посоромлений бiльше не буде народ Мiй навiки! I буде потому, виллю Я Духа Свого на 28

кожне тiло, i пророкуватимуть вашi сини й вашi дочки, а вашим старим будуть снитися сни, юнаки
вашi бачити будуть видiння. I також на рабiв та невiльниць за тих днiв виллю Духа Свого. I дам 29, 30

Я ознаки на небi й землi, кров та огонь, та стовпи диму. Замiниться сонце на темнiсть, а мiсяць 31

на кров перед приходом Господнього дня, великого та страшного! I станеться, кожен, хто кликати 32

буде Господнє Iм’я, той спасеться, бо на Сiонськiй горi та в Єрусалимi буде спасiння, як Господь
говорив, та для тих позосталих, що Господь їх покличе.

Бо ось тими днями та часу того, коли долю Юдi та Єрусалиму верну, то зберу всi народи, зведу 3, 2

їх у долину Йосафатову, i там буду судитися з ними за народ Мiй й спадщину Мою, за Iзраїля, що
його розпорошили помiж народами, а Мiй Край подiлили. I за народ Мiй вони кидали жереба, i 3

юнака за блудницю давали, а дiвчину за вино продавали, i пили. I що вам до Мене, Тире й Сидоне, 4

та всi филистимськi довкiлля? Чи свiй чин на Менi надолужите? Може хочете щось учинити Менi,
то легко та скоро зверну Я ваш чин вам на голову, що срiбло Моє й Моє золото позабирали, а 5

коштовнi клейноди Мої в свої храми повносили... А синiв Юди та Єрусалиму ви грецьким синам 6

продали, щоб їх вiддалити вiд їхнiх границь... Ось Я їх позбуджую з мiсця того, куди їх продали, 7

ваш чин поверну вам на голову! I попродаю ваших синiв та ваших дочок в руку Юдських синiв, а 8

вони вiддадуть їх шев’янам, до люду далекого, бо Господь так сказав. Кличте про це мiж народами, 9

оголосiте святую вiйну, збудiте лицарство, хай сходяться, нехай пiдiймаються всi вояки. Перекуй- 10

те свої лемешi на мечi, а вашi серпи на списи, хай навiть безсилий говорить: Я лицар! Поспiшiть i 11

прийдiть, всi народи з довкiлля, й зберiться, туди, Господи, спустиш лицарство Своє. Нехай збу- 12

дяться й зiйдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду Я там, щоб судити всi народи з довкiлля.
Пошлiть на роботу серпа, бо жниво дозрiло, приходьте, зiйдiть, бо чавило наповнене, кадки пере- 13

ливаються, бо зло їхнє розмножилось! Натовпи, натовпи у вирiшальнiй долинi, бо близький день 14

Господнiй у вирiшальнiй долинi. Сонце та мiсяць стемнiють, а зорi загублять свiй блиск, i Господь 15, 16

загримить iз Сiону, та з Єрусалиму Свiй голос подасть, i небо й земля затремтять, та Господь охо-
рона Своєму народовi, i твердиня синам Iзраїлевим! I пiзнаєте ви, що Я Господь, Бог ваш, Який 17

пробуває в Сiонi, на святiй Своїй горi. I станеться Єрусалим за святиню, i чужi вже не будуть ходи-
ти по ньому. I станеться в день той, гори будуть кропити виноградовий сiк, а пiдгiрки стоятимуть у 18

молоцi, i всi Юдськi потоки водою заб’ють, а з дому Господнього вийде джерело, i напоїть долину
Шiттiм. Єгипет спустошенням стане, i пустинею голою стане Едом за насильство синам Юди, за 19

те, що лили кров невинну у їхньому Краї. А Юдея жити буде повiки, i Єрусалим з роду в рiд, i 20, 21

помщу за їхню кров, що за неї Я ще не помстив, i буде Господь пробувати на Сiонi!
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С
лова Амоса, що був мiж вiвчарями з Текої, якi вiн бачив на Iзраїля за днiв Уззiйї, Юди-1
ного царя, та за днiв Єровоама, Йоашового сина, Iзраїлевого царя, за два роки перед
землетрусом. I вiн проказав: Загримить iз Сiону Господь, i з Єрусалиму Свiй голос по-2

дасть, i впадуть пасовища пастушi в жалобу та всохне вершина Кармелу! Так говорить3

Господь: За три переступи Дамаску й за чотири цього не прощу: за те, що вони молотили Гiлеада
цiпами залiзними. I пошлю Я огонь на дiм Хазаїла, i пожере вiн палати Бен-Гадада. I зламаю4, 5

засува Дамаску, i мешканця витну з долини Авен, i того, хто держатиме берло з Бет-Едене, i арам-
ський народ пiде в Кiр на вигнання, говорить Господь. Так говорить Господь: За три переступи6

Аззи й за чотири цього не прощу: що всiх гнали в полон, щоб вiддати Едомовi. I пошлю Я огонь7

на мур Гази, i поїсть вiн палати її. I мешканця витну з Ашдоду, i берлодержця з Ашкелону, i зверну8

Свою руку на Екрон, i вигинуть рештки филистимлян, говорить Господь. Так говорить Господь: За9

три переступи Тиру й за чотири цього не прощу: за те, що вiн видав усiх на вигнання в Едом, i не
пам’ятав заповiту братiв. I пошлю Я огонь на мур Тиру, i пожере вiн палати його! Так говорить10, 11

Господь: За три переступи Едому й за чотири цього не прощу: за те, що мечем вiн гнав брата свого,
i знищив своє милосердя, свiй гнiв завжди стерiг, а лютiсть свою пильнував повсякчасно. I пошлю12

Я огонь до Теману i пожере вiн палати Боцри! Так говорить Господь: За три переступи Аммонових13

синiв й за чотири цього не прощу: за те, що пороли гiлеадських вагiтних, щоб поширити границi
свої! I огонь запалю Я на мурi Рабби, i пожере вiн палати її, iз криком в день бою, iз вихром в день14

бурi. I пiде їхнiй цар на вигнання, вiн i князi його разом, говорить Господь.15

Так говорить Господь: За три переступи Моава й за чотири цього не прощу: за те, що спалив на2
вапно костi едомського царя! I пошлю Я огонь на Моава, i пожере вiн палати Керiййоту, i загине2

Моав серед галасу, серед крику, при голосi рога. I витну суддю з-серед нього, а з ним позабиваю3

князiв його всiх, говорить Господь. Так говорить Господь: За три прогрiхи Юди й за чотири цього4

не прощу: за те, що повiдкидали Господнiй Закон, i постанов Його не стерегли, i що на манiвцi їх
звели їхнi лжебоги, за якими пiшли їхнi батьки. I пошлю Я на Юду огонь, i пожере вiн палати5

Єрусалиму! Так говорить Господь: За три переступи Iзраїлевi й за чотири цього не прощу: за те,6

що за срiбло вони продають справедливого, а за чоботи вбогого! Вони топчуть у земному поросi7

голову бiдних, а дорогу сумирних викривлюють. А син й його батько вчащають до однiєї блудницi,
щоб святе Моє Ймення зневажити. I вони стелять одiж заставлену, щоб пiвлежати при кожному8

жертiвнику, i п’ють в домi Бога свого вино вiд покараних. I Я вигубив був з-перед них Аморея, що9

його височiнь, як високий той кедр, i вiн мiцний, як дуб. Та Я плiд його знищив згори, а здолу корiння
його. А вас Я був вивiв iз краю єгипетського, i сорок рокiв провадив пустинею вас, щоб ви Край10

аморейський успадкували. I пророкiв Я збуджував з ваших синiв, а з ваших юнцiв назореїв. Хiба11

ж то не так, синове Iзраїлевi? говорить Господь. А ви назореїв поїли вином, а пророкам наказували12

й говорили: Не пророкуйте! Отож Я потисну на вас, як тисне снопами наповнений вiз, i згине й в13, 14

моторного втеча, i потужний не втримає сили своєї, а лицар свого життя не врятує. I не встоїть iз15

лука стрiлець, i своїми ногами прудкий не втече, i верхiвець не врятує свого життя. I наймужнiший16

з лицарства нагим утече того дня, говорить Господь.
Послухайте слова того, що Господь говорив проти вас, синове Iзраїлевi, на ввесь оцей рiд, що3

його Я пiднiс був iз краю єгипетського, промовляючи: Тiльки вас Я пiзнав зо всiх родiв землi, тому2

вас навiщу за всi вашi провини! Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились? Чи реве в лiсi лев, як3, 4

нема йому здобичi? Чи левчук видає голос свiй iз своєї нори, якщо вiн не зловив? Чи впаде на5

землi пташка в сiтку, як немає сiльця? Чи пiдiйметься сiтка з землi, як нiчого не зловить? Чи в6

мiстi засурмлять у сурму, а народ не тремтiтиме? Чи станеться в мiстi нещастя, що його не Господь
допустив? Бо не чинить нiчого Господь Бог, не виявивши таємницi Своєї Своїм рабам пророкам.7

Лев зареве, хто того не злякається? Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде? Розголо-8, 9

сiть над палацами в Ашдодi, i над палатами в краї єгипетському, та й скажiть: Позбирайтеся на
горах Самарiї, i побачте велике збентеження в нiй, та утиск у нiй! I правдиво не вмiють робити10

вони, говорить Господь, насильство громадять та грабунок в палатах своїх. Тому так Господь Бог11

промовляє: Ворог обляже навколо цiєї землi, i скине iз тебе вiн силу твою, i пограбованi будуть па-
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лати твої. Так говорить Господь: Як часом рятує пастух з пащi лев’ячої двi колiнi, або пипку вуха, 12

так будуть врятованi дiти Iзраїлевi, що сидять в Самарiї в закуточку лiжка, та на адамашку постелi.
Послухайте ви та й засвiдчiть ув Якововiм домi, говорить Господь Бог, Бог Саваот. Бо в той день, 13, 14

коли Я покараю Iзраїля за провини його, то Я покараю за жертiвники Бет-Елу, i будуть вiдрубанi
роги жертiвника, i на землю попадають. I Я розiб’ю дiм зимовий разом з домом лiтнiм, i загинуть 15

доми iз слонової кости, i не стане багато домiв, говорить Господь.
Послухайте слова оцього, корови башанськi, якi на горi самарiйськiй, що тиснете бiдних, то- 4

рощите вбогих, що своїм хазяям ви говорите: Принеси, i ми будемо пити! Присягав Господь Бог 2

Своєю святiстю, що ось днi настають на вас, i будуть тягти вас гаками, а ваших нащадкiв гачками
для ловлення риби! I ви повиходите виломами, кожна окремо собi, i кинетеся до Хермону, говорить 3

Господь. Прийдiть до Бет-Елу й грiшiть, до Гiлгалу примножте грiшити. I свої жертви приносьте 4

щоранку, на три днi вашi десятини. I з димом пустiть жертву вдячну квасну, i сповiстiть добровiль- 5

нi дарунки, розголосiть, бо ви любите так, синове Iзраїлевi, говорить Господь Бог. I тому Я вам дав 6

чистоту зубiв по всiх ваших мiстах, i брак хлiба по всiх ваших мiсцях, та ви не вернулись до Ме-
не, говорить Господь... I Я стримав вам дощ за три мiсяцi перед жнивами, i дощ посилав на одне 7

мiсто, а на друге мiсто не посилав; одна дiлянка була побита дощем, а дiлянка, на яку не пустив
Я дощу, висихала. I два-три мiста рушали до мiста одного напитись води, але не насичувались, 8

та ви не вернулись до Мене, говорить Господь... Я бив вас посухою та зеленячкою, сарана жерла 9

безлiч ваших садкiв й виноградникiв ваших, i ваших фiговниць та ваших олив, та ви не вернулись
до Мене, говорить Господь... Я на вас посилав моровицю, немов на Єгипет, мечем побивав ваших 10

хлопцiв, полонячи разом i коней у вас, пiдiймав до нiздер сморiд ваших таборiв, та ви не вернулись
до Мене, говорить Господь... Я винищив вас, як Содом та Гоморру Бог винищив, i ви стали, немов 11

головешка, з пожару врятована, та ви не вернулись до Мене, говорить Господь... Тому то зроблю 12

тобi так, о Iзраїлю, а що Я зроблю тобi це, приготуйся, Iзраїлю, до зустрiчi Бога свого! Бо це Той, 13

що вформовує гори, i що створює вiтра, що людинi показує задум її, що робить зiрницю темнотою,
i ступає по згiр’ях землi, Господь Бог Саваот Йому Ймення!

Послухайте слова цього, що я ним голосiння пiдношу за вас, о доме Iзраїлiв! Упала, i бiльше 5, 2

не встане та дiва Iзраїлева! Вона кинена на свою землю, немає, хто звiв би її! Бо так Господь Бог 3

промовляє: Мiсто, що виходило тисячею, позоставить лиш сотню, а те, що виходило сотнею, по-
зоставить десятку для дому Iзраїля. Бо так промовляє Господь до дому Iзраїлевого: Навернiться 4

до Мене й живiть! I не звертайтеся до Бет-Елу, i до Гiлгалу не приходьте, а через Беер-Шеву не 5

переходьте, бо на вигнання Гiлгал конче пiде, i марнотою стане Бет-Ел. Навернiться до Господа, 6

i будете жити, щоб Вiн не ввiйшов, як огонь до Йосипового дому, i буде вiн жерти, та не буде кому
погасити в Бет-Елi, вони змiнюють суд на полин, i кидають правду на землю. Той, хто Волосожа- 7, 8

ра й Орiона створив, Хто смертну темноту змiняє на ранок, а день затемняє на нiч, хто прикликує
воду морську й виливає її на поверхню землi, Господь Ймення Йому! Вiн наводить погибiль на 9

сильного, i прийде погибiль твердинi! Вони ненавидять того, хто у брамi картає, i обриджують 10

тим, хто говорить правдиве. Тому, що нужденного топчете ви, i дарунки збiжевi берете вiд нього, 11

що ви набудували будинкiв iз каменя тесаного, то сидiти не будете в них; понасаджували винограду
улюбленого, та не будете пити iз нього вина! Бо Я знаю про вашi численнi провини i про вашi ве- 12

ликi грiхи: тиснете ви справедливого, берете ви пiдкупа та викривляєте право убогих у брамi. Тому 13

то розумний мовчить цього часу, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити, i буде iз 14

вами Господь, Бог Саваот, так, як кажете ви. Ненавидьте зло й покохайте добро, i правосуддя по- 15

ставте у брамi, може змилується Господь, Бог Саваот над решткою Йосипа. Тому так промовляє 16

Господь, Бог Саваот, Вседержитель: На майданах усiх голосiння, на всiх вулицях крики: ой, ой! I
покличуть хлiборобiв на жалобу, i голосiльниць, що вмiють плачливi пiснi, i стане ридання по всiх 17

виноградниках, бо Я перейду серед тебе, говорить Господь! Горе тим, що жадають Господнього 18

дня, нащо це вам день Господнiй? Вiн не свiтло, а темрява! Це так, коли хто утiкає вiд лева, i ве- 19

дмiдь спотикає його! I вiн убiгає до дому, i оперся своєю рукою об стiну, аж гадюка кусає його... Чи 20

ж не є день Господнiй темнота, а не свiтло, i хiба вiн не темний, i сяйва немає у ньому? Зненавидiв 21

Я, обридив Собi вашi свята, i не нюхаю жертов ваших зборiв... I коли принесете Менi цiлопалення 22

та хлiбнi жертви свої, Я Собi не вподобаю їх, а на мирнi жертви вашi iз ситих баранiв не погляну...
Усунь же вiд Мене пiсень своїх гук, i не почую Я рокоту гусел твоїх, i хай тече правосуддя, немов 23, 24
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та вода, а справедливiсть як сильний потiк! Чи ж жертви та хлiбнi приноси за тих сорок лiт на25

пустинi Менi ви приносили, доме Iзраїлiв? Ви ж носили Саккута, свойого царя, та Кевана, свої26

виображення, зорю ваших богiв, що собi поробили. Тому Я вас вижену геть за Дамаск, говорить27

Господь, що Бог Саваот Йому Ймення!
Горе безпечним на Сiонi, тим, хто надiється на самарiйськую гору, тим шляхетним першого з6

народiв, до яких прибуває Iзраїлiв дiм! Перейдiть до Калне та й побачте, i звiдти пiдiть до Гамату2

великого, i зiйдiть до Гату филистимлян! Чи лiпшi вони вiд цих царств? Чи їхня границя бiльша за
вашу границю? День нещастя вважаєте ви за далекий, а час насильства зближаєте! Ви вилежу-3, 4

єтеся на ложах з слонової кости i вивалюєтесь на постелях своїх, i їсте баранiв iз отари та ситих
телят iз обори. Пiд гусла спiваєте ви, мов Давид, ви музичнi знаряддя собi видумляєте. Ви ви-5, 6

но попиваєте чашами, i намащуєтесь добiрною оливою, i над спустошенням Йосипа не вболiваєте.
Тому вони пiдуть тепер на вигнання на чолi полонених, i перестане крик випещених. Господь при-7, 8

сягнув був Своєю душею, говорить Господь, Бог Саваот: Пишнотою Якова бриджу, i палати його
Я ненавиджу, i видам те мiсто та все, що є в ньому. I буде, якщо десять люда зостануться в домi9

одному, то й вони повмирають. I його вiзьме родич та й спалить його, щоб винести костi iз дому, i10

скаже до того, хто буде в серединi дому: Чи ще є хто з тобою? А той вiдповiсть: Вже немає нiко-
го! i скаже той: Тихше, бо не згадується Ймення Господа! Бо Господь ось накаже, i ворог розiб’є11

великий той дiм на вiдламки, а дiм малий на трiски. Чи бiгають конi по скелi? Чи хто виоре море12

худобою? Таж ви суд обернули на гiркiсть, а плiд справедливости на полин! Ви марнотою тiши-13

теся та говорите: Хiба ж ми не власною силою набули собi роги? Бо ось Я поставлю народ проти14

вас, доме Iзраїлiв, каже Господь, Бог Саваот, i вони вас потиснуть iзвiдти, де йдуть до Гамату, аж
до степового потоку!

Господь Бог учинив, що я бачив таке: Ось Вiн утворив сарану, коли почала виростати отава, i7
ось отава як по сiнокосi царському! I сталось, як вона вже пожерла траву на землi, я сказав: Го-2

споди, Боже, прости! Як же Якiв устояти може, бо такий вiн малий? I Господь пожалiв був про те.3

Не станеться це, промовив Господь. Господь Бог учинив, що я бачив таке: Ось Господь Бог по-4

кликав судитись огнем, i пожер той велику безодню, i частку пожер. I сказав я: О, Господи, Боже,5

спини! Як же Якiв устояти може, бо такий вiн малий? I Господь пожалiв був про те. Не станеться6

й це! сказав Господь Бог! I Вiн знов учинив, що я бачив таке: Ось на мурi стрiмкому стоїть Господь7

Бог, а в руцi Його висок. I промовив до мене Господь: Що ти бачиш, Амосе? А я вiдказав: Виска.8

I промовив Господь: Ось Я цього виска покладу посеред народу Мого, Iзраїля, уже бiльше йому не
прощу! I спустошiють жертовнi пiдгiрки Iсаковi, i поруйнованi будуть святинi Iзраїлевi, i Я стану9

з мечем на дiм Єровоамiв. I послав Амацiя, священик Бет-Елу, до Єровоама, царя Iзраїлевого,10

кажучи: Амос змовлюється на тебе серед Iзраїлевого дому, не може земля змiстити всiх його слiв!
Бо так говорить Амос: Єровоам помре вiд меча, а Iзраїль конче пiде на вигнання з своєї землi! I11, 12

сказав Амацiя до Амоса: Ясновидче, iди, утiкай собi до Юдиного краю, i їж там хлiб, i там проро-
куй. А в Бет-Елi вже бiльше не будеш пророкувати, бо вiн святиня царя та дiм царства. I вiдповiв13, 14

Амос i сказав до Амацiї: Я не пророк, i не син я пророкiв, я пастух та оброблювач диких фiговниць.
I взяв мене Господь вiд отари, i промовив до мене Господь: Iди, пророкуй Моєму народовi Iзраїле-15

вi! А тепер послухай Господнього слова: Ти кажеш: Не будеш пророкувати на Iзраїля, i не будеш16

проповiдувати на Iсакiв дiм. Тому так промовляє Господь: Твоя жiнка в мiстi буде блудлива, i сини17

твої та дочки твої попадають вiд меча, а земля твоя буде подiлена шнуром, i ти помреш на нечистiй
землi, а Iзраїль конче пiде на вигнання з своєї землi!

Господь Бог учинив, що я бачив таке: Ось кiш доспiлих плодiв. I сказав Вiн: Що бачиш, Амосе?8, 2

А я вiдказав: Кiш доспiлих плодiв. I промовив до мене Господь: Доспiв кiнець Моєму народовi Iзра-
їлевi, уже бiльше йому не прощу! I обернуться пiснi в палатах на зойк того дня, говорить Господь3

Бог: буде трупiв багато, бо ворог на кожному мiсцi накидає їх! Послухайте це, ви, що топчете бi-4

дного, i що прагнете винищити всiх убогих з землi, кажучи: Коли то мине новомiсяччя, щоб нам5

збiжжя продати? i субота, щоб нам вiдчинити збiжевi комори? Щоб зменшити ефу, i щоб шекля
побiльшити, i щоб викривляти обманну вагу, щоб купувати за срiбло нужденних, а вбогого за взу-6

ття, i попродати послiд збiжевий? Господь присягнув славою Якова: Не забуду нiколи усiх їхнiх7

вчинкiв! Чи не затрясеться вiд цього земля, i всi мешканцi її не впадуть у жалобу? Вся вона за-8
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хвилюється, мов та Рiка, i бурхливо поплине й обнизиться знов, немов рiчка Єгипту. I станеться 9

в день той, говорить Господь Бог, i вчиню захiд сонця опiвднi, i для землi серед свiтлого дня воно
стемнiє. I оберну вашi свята в жалобу, а всi вашi пiснi в голосiння, i на всi стегна спроваджу ве- 10

рету, а на всякую голову лисину, i вчиню це, немов та жалоба по одинаковi, кiнець же отого, немов
гiркий день! Ось днi настають, говорить Господь Бог, i голод пошлю Я на землю, не голод на хлiб, 11

i не спрагу на воду, але спрагу почути Господнi слова! I будуть ходити вiд моря до моря, i з пiвночi 12

до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа, та не знайдуть його! Того дня будуть млiти вiд 13

спраги вродливi дiвчата та хлопцi, що клянуться грiхом самарiйським та кажуть: Як живий твiй 14

Бог, Дане, i як жива дорога до Беер-Шеви! Та вони всi попадають, i бiльше не встануть...
Я бачив Господа, що стояв над жертiвником, i Вiн сказав: Удар но по маковицi цих ворiт, щоб 9

затряслися пороги, i порозбивай їх на всiх їхнiх головах, а їхнiй останок заб’ю Я мечем. Не втече
їм втiкач, i гонець не врятується в них! Якщо б закопались вони до шеолу, то й звiдти рука Моя їх 2

забере, i якщо б пiднялися на небо, то й звiдти їх скину! А якщо б поховались вони на верховинi 3

Кармелу, звiдти вишукаю й заберу їх, а якщо на днi моря вони поховаються з-перед очей Моїх, то й
там Я гадюцi звелю, i вона їх покусає! А якщо вони пiдуть в полон перед своїми ворогами, то й там 4

накажу Я мечевi i вiн їх повбиває, i на них Я зверну Своє око на зле, а не на добре. Бо коли Господь 5

Бог Саваот доторкнеться землi, то розтане вона, i в жалобу впадуть всi мешканцi її. I вся вона
вийде, немов та Рiка, i мов рiчка Єгипту обнизиться. Вiн будує на небi чертоги Свої, а Свiй небозвiд 6

заклав над землею, воду морську Вiн кличе, i виливає її на поверхню землi, Господь Йому Ймення!
Хiба ж ви, Iзраїлевi сини, Менi не такi, як сини етiоплян? говорить Господь. Хiба ж не Iзраїля вивiв 7

Я з краю єгипетського, а филистимлян з Кафтору, а Арама iз Кiру? Ось очi Господа Бога на грiшне 8

це царство, i з поверхнi землi його вигублю, та вигублюючи, не погублю дому Якового, говорить
Господь. Бо ось Я звелiв, i серед народiв усiх пересiю Iзраїлiв дiм, як пересiвається решетом, i 9

жодне зеренце на землю не випаде! Упадуть усi грiшнi народу Мого вiд меча, що говорять: Не 10

досягне до нас i не стрiне оце нас нещастя! Того дня Я поставлю упалу Давидову скинiю i проломи 11

в нiй загороджу, i поставлю руїни його, i вiдбудую його, як за днiв стародавнiх, щоб решту Едому 12

посiли вони, i всi тi народи, що в них кликалося Моє Ймення, говорить Господь, Який чинить оце.
Ось днi настають, говорить Господь, i орач iз женцем зустрiнеться, а топтач винограду iз сiячем, i 13

гори закрапають виноградовим соком, а всi взгiр’я добром потечуть. I долю народу Свого, Iзраїля, 14

Я поверну, i побудую мiста попустошенi, i осядуть вони, i засадять вони виноградники, й питимуть
їхнє вино, i порозводять садки, i будуть їсти їхнiй овоч. I Я посаджу їх на їхнiй землi, i не будуть їх 15

бiльш виривати з своєї землi, яку Я їм дав, говорить Господь, Бог твiй!



КНИГА ПРОРОКА ОВДIЯ

В
идiння Овдiя. Так сказав Господь Бог на Едом: Почули ми вiстку вiд Господа, i посланий1
був мiж народiв посол, щоб сказати: Уставайте, i станьмо на нього до бою! Оце Я малим2

тебе дав мiж народи, ти дуже погорджений. Гордiсть серця твого обманила тебе, який3

перебуваєш по щiлинах скельних, у високiм сидiннi своїм, що говориш у серцi своєму:
Хто скине на землю мене? Якщо б ти пiднiсся, немов той орел, i якщо б ти кубло своє склав помiж4

зорями, то й звiдти Я скину тебе, промовляє Господь! Чи ж до тебе злодiї приходили, чи нiчнi тi5

грабiжники, такий ти понищений! чи ж вони не накрали б собi скiльки треба? Якщо б до тебе при-
йшли збирачi винограду, чи ж вони не лишили б хоч вибiркiв? Як Iсав перешуканий, як криївки6

його перегляненi! Аж до границi прогнали тебе, обманять тебе твої всi союзники, переможуть те-7

бе твої приятелi! Тi, що хлiб твiй їдять, пастку розставлять на тебе, нема в тому розуму! Чи ж не8

станеться це того дня, промовляє Господь, i вигублю Я мудрецiв iз Едому, а розум з гори Iсавової?
I настрашене буде лицарство твоє, о Темане, щоб був витятий кожен з Iсава убивством. Через на-9, 10

силля на Якова на брата твого сором покриє тебе, i ти витятий будеш навiки. Того дня, коли став11

ти навпроти, того дня, як чужi полонили були його вiйсько, i коли чужинцi в його брами ввiйшли
i жереба кидали про Єрусалим, то й ти був, як один з них! I тому не дивися на день свого брата,12

на день лиха його, i не тiшся з Юдиних синiв у день їхньої згуби, i не розкривай своїх уст у день
утиску. I не входь ти до брами народу Мого у день лиха його, i не приглядайся до зла його й ти в13

день нещастя його, i не простягайте своєї руки до багатства його в день нещастя його! I на роз-14

дорiжжi не стiй, щоб витинати його втiкачiв, i в день утиску не видавай його решток! Бо близький15

день Господнiй над усiма народами, як зробив ти, то так i тобi буде зроблено: вернеться на твою
голову чин твiй! Бо як ви пили на святiй Моїй горi, так народи усi завжди питимуть! I будуть пити16

вони, i будуть хлептати, i стануть вони, немов їх не було. А на Сiонськiй горi буде спасiння, i буде17

святою вона, i спадки свої вже посяде дiм Яковiв. I дiм Якова стане огнем, i дiм Йосипа полум’ям,18

а дiм Iсава соломою, i будуть палати вони проти них, i їх пожеруть, i останку не буде iз дому Iсава,
бо Господь це сказав. I посядуть пiвденнi Iсавову гору, а мешканцi долин филистимлян, i пося-19

дуть Єфремове поле та поле самарiйське, а Венiямин Гiлеад. А полоненi вiйська Iзраїлевих синiв20

заволодiють тим, що хананейське аж до Цорфату, а єрусалимськi вигнанцi в неволi, що в Сефара-
дi, посядуть мiста полудневi. I спасителi прийдуть на гору Сiон, щоб гору Iсава судити, i царство21

Господнє настане!
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I
було слово Господнє до Йони, Амiттаєвого сина, таке: Устань, iди до Нiневiї, великого мiста, 1, 2

i проповiдуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице Моє. I встав Йона, щоб утекти 3

до Таршiшу з-перед Господнього лиця. I зiйшов вiн до Яфи, i знайшов корабля, що йшов до
Таршiшу, i дав заплату його, i ввiйшов у нього, щоб вiдплисти з ними до Таршiшу з-перед

Господнього лиця. А Господь кинув сильного вiтра на море, i знялася на морi велика буря, i вже 4

думали, що корабель буде розбитий. I налякалися моряки, i кликали кожен до своїх богiв, i вики- 5

дали тi речi, що були на кораблi, до моря, щоб полегшити себе. А Йона зiйшов до споду корабля,
i лiг, i заснув. I приступив до нього керiвник корабля, та й сказав йому: Чого ти спиш? Уставай, 6

заклич до свого Бога, може згадає цей Бог про нас, i ми не згинемо. I сказали вони один до одно- 7

го: Iдiть, i киньмо жеребки, та й пiзнаємо, через кого нам оце лихо. I кинули вони жеребки, i впав
жеребок на Йону. I сказали до нього: Об’яви ж нам, через що нам це лихо? Яке твоє зайняття, i 8

звiдки ти йдеш? Який твiй край, i з якого ти народу? I сказав вiн до них: Я єврей, i боюся я Госпо- 9

да, Небесного Бога, що вчинив море та суходiл. I налякалися тi люди великим страхом, i сказали 10

до нього: Що це ти наробив? Бо цi люди довiдалися, що вiн утiкає з-перед Господнього лиця, бо
вiн це їм об’явив. I вони сказали до нього: Що ми зробимо тобi, щоб утихомирилось море, щоб 11

не заливало нас? Бо море бушувало все бiльше. I сказав вiн до них: Вiзьмiть мене, i киньте мене 12

до моря, i втихомириться море перед вами; бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. I 13

мiцно гребли цi люди, щоб дiстатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все бiльш проти
них. I вони кликнули до Господа та й сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього 14

чоловiка, i не давай на нас неповинної крови, бо Ти, Господи, чиниш, як бажаєш! I пiдняли вони 15

Йону, i кинули його до моря, i спинилося море вiд своєї лютости. I налякалися цi люди Господа 16

великим страхом, i приносили Господевi жертви, i складали обiтницi. I призначив Господь велику 17

рибу, щоб вона проковтнула Йону. I був Йона в серединi цiєї риби три днi та три ночi.
I молився Йона до Господа, Бога свого, з утроби тiєї риби, та й казав: Я кликав з нещастя свого 2, 2

до Господа, i вiдповiдь дав Вiн менi, iз нутра шеолу кричав я, i почув Ти мiй голос! I Ти кинув мене в 3

глибочiнь, у серце моря, i потiк оточив був мене. Усi хвилi Твої та буруни Твої надо мною пройшли.
I сказав я: Я вигнаний з-перед очей Твоїх, проте ще побачу я храм Твiй святий. Вода аж по душу 4, 5

мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову! Я зiйшов аж до споду 6

гори, а земля її засуви стали за мною навiки! Та пiдiймеш iз ями життя моє, Господи, Боже Ти мiй!
Як у менi омлiвала душа моя, Господа я спогадав, i молитва моя ця до Тебе долинула, до храму 7

святого Твого! Тi, що тримаються марних божкiв, свого Милосердного кидають. А я голосною 8, 9

подякою принесу Тобi жертву, про що присягав я, те виконаю. Спасiння у Господа! I Господь звелiв 10

рибi, i вона викинула Йону на суходiл.
I було Господнє слово до Йони вдруге таке: Устань, iди до Нiневiї, великого мiста, i проповiдуй 3, 2

на нього те слово, що Я говорив був тобi! I Йона встав, i пiшов до Нiневiї за Господнiм словом. А 3

Нiневiя була мiсто велике-превелике, на три днi ходи. I зачав Йона ходити по мiстi, на один день 4

ходи, i проповiдував i казав: Ще сорок день, i Нiневiя буде зруйнована! I нiневiтяни ввiрували в 5

Бога, i оголосили пiст, i позодягали верети, вiд найбiльшого з них аж до найменшого. I дiйшло це 6

слово до царя Нiневiї, i вiн устав зо свого трону, i скинув плаща свого з себе, i покрився веретою, та
й сiв на попелi. I вiн звелiв кликнути й сказати в Нiневiї з наказу царя та його вельмож, говорячи: 7

Нехай не покуштують нiчого анi людина, анi худоба, худоба велика чи худоба дрiбна, нехай вони
не пасуться, i нехай не п’ють води! I нехай покриваються веретами та людина й та худоба, i нехай 8

сильно кличуть до Бога, i нехай кожен зверне з своєї дороги та вiд насильства, що в їхнiх руках.
Хто знає, може Бог обернеться й пожалує, i вiдвернеться з жару гнiву Свого, i ми не погинемо! I 9, 10

побачив Бог їхнi вчинки, що звернули зо своєї злої дороги, i пожалував Бог щодо того лиха, про яке
говорив, що їм учинить, i не вчинив.

I було це для Йони на досаду, досаду велику, i вiн запалився. I молився вiн до Господа та й 4, 2

казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землi? Тому я перед тим утiк до
Таршiшу, бо я знав, що Ти Бог милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий,
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i Ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, вiзьми мою душу вiд мене, бо краще менi смерть вiд мого3

життя! А Господь вiдказав: Чи слушно ти запалився? I вийшов Йона з мiста, i сiв вiд сходу мiста,4, 5

i поставив собi там куреня, i сiв пiд ним у тiнi, аж поки побачить, що буде в мiстi. I виростив Бог6

рицинового куща, i вiн вигнався понад Йону, щоб бути тiнню над його головою, щоб урятувати його
вiд його досади. I втiшився Йона вiд цього рицинового куща великою радiстю. А при сходi зiрницi7

другого дня призначив Бог червяка, i вiн пiдточив рицинового куща, i той усох. I сталося, як сонце8

зiйшло, то призначив Бог схiднього гарячого вiтра, i вдарило сонце на Йонину голову, i вiн зомлiв. I
вiн жадав, щоб йому померти, i казав: Краще менi смерть вiд мого життя! I промовив Бог до Йони:9

Чи слушно запалився ти за рициновий кущ? А той вiдказав: Дуже розлютився я, аж на смерть! I10

сказав Господь: Ти змилувався над рициновим кущем, над яким не трудився, i не плекав його, який
вирiс за одну нiч, i за одну нiч згинув. А Я не змилувався б над Нiневiєю, цим великим мiстом,11

що в ньому бiльше дванадцяти десятисячок люда, якi не вмiють розрiзняти правицi своєї вiд своєї
лiвицi, та численна худоба?
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С
лово Господнє, що було до морешетського Михея за днiв Йотама, Ахаза та Єзекiї, Юди- 1
них царiв, яке вiн бачив на Самарiю та Єрусалим. Почуйте оце, всi народи, послухай, ти 2

земле та все, що на нiй! i хай буде за свiдка на вас Господь Бог, Господь з храму святого
Свого! Бо Господь ось виходить iз мiсця Свого, i Вiн сходить i ступає по висотах землi. 3

I топляться гори пiд Ним, i тануть долини, мов вiск вiд огню, мов тi води, що ллються з узбiччя. 4

Усе це за провинення Якова, за грiхи дому Iзраїля. Хто провинення Якова, чи ж не Самарiя? А хто 5

грiх дому Юдиного, чи ж не Єрусалим? I зроблю Самарiю руїною в полi, за мiсце садити виноград, 6

i повикидаю в долину камiння її, i вiдкрию основи її. I потовченi будуть усi її iдоли, всi ж дарунки 7

її за розпусту попаленi будуть в огнi, i всiх бовванiв її Я вiддам на спустошення. Бо зiбрала вона
вiд дарункiв за блуд, i на подарунки за блуд це повернеться. Над оцим голоситиму я та ридатиму, 8

ходитиму босий й нагий, заводити буду, немов тi шакали, i буду тужити, як струсi! Бо рани її неви- 9

гойнi, бо це аж до Юди прийшло, воно досягло аж до брами народу Мого, аж до Єрусалиму. Цього 10

не оголошуйте в Гатi, i плакати не плачте, качайтесь по поросi в Бет-Леафрi. Переходь собi ти, о 11

мешканко Шафiру, нага, осоромлена, вже бо не вийде мешканка Цаанану, голосiння Бет-Гаецелу
не дасть вам спинитися в ньому. Бо мешканка Мароту чекала добра, та до єрусалимської бра- 12

ми зiйшло оце лихо вiд Господа. Запряжи баскi конi до воза, мешканко Лахiшу! Ти початок грiха 13

для сiонської доньки, бо знайшлись серед тебе провини Iзраїлевi, тому то даси розводовi листи на 14

Морешет-Гат. Доми Ахзiва омана для Iзраїлевих царiв. Спроваджу тобi ще спадкоємця Я, о ме- 15

шканко Марешi, Аж по Адуллам прийде слава Iзраїля. Зроби собi лисину та острижися за синiв 16

своїх любих, пошир свою лисину, мов ув орла, бо пiшли на вигнання вiд тебе вони!
Горе тим, що задумують кривду i на ложах своїх учиняють лихе! За свiтла поранку виконують це, 2

бо їхня рука має силу. Якщо пiль жадають, то грабують вони, а домiв то хапають. I вони переслi- 2

дують мужа та дома його, i чоловiка й спадки його. Тому так промовляє Господь: Ось Я замишляю 3

на цей рiд лихе, що ший своїх з нього не визволите, i ходити не будете гордо, бо це час лихий. Того 4

дня проголосять на вас приповiстку, i спiватимуть пiсню жалобну, говорячи: Сталось! До пня опу-
стошенi ми, удiл народу мого змiнився, як це дiткнуло мене! Наше поле подiлене буде чужинцями,
тому в тебе не буде нiкого, хто кидав би шнура мiрничого, як жеребка на Господнiм зiбраннi. Не 5, 6

проповiдуйте, та вони проповiдують! Хай нам не проповiдують, не досягне нас ганьба. О ти, що 7

звешся Яковiв дiм, чи змалiв Дух Господнiй? Чи цi чини Його? Хiба добре не роблять слова Мої
тому, хто ходить правдиво? Ще вчора були ви народом Моїм, тепер же стаєте за ворога, з одежi 8

верхньої плаща ви стягаєте з тих, хто проходить безпечно, як здобич вiйни. Жiнок Мого народу 9

з приємного дому її виганяєте кожну, з дiтей славу Мою ви берете навiки. Устаньте й iдiть, бо тут 10

не спочинок, це за занечищення ваше, що загладу для вас принесе, вирiшальну загладу. Коли б 11

чоловiк, який ходить за вiтром, i брехню набрехав, говорячи: Буду тобi проповiдувати про вино та
про напiй п’янкий, то був би вiн любим пророком оцьому народовi. Невiдмiнно зберу тебе всьо- 12

го, о Якове, невiдмiнно згромаджу останок Iзраїлiв, разом поставлю його, як отару в Боцрi, як ту
череду на пасовищi, i будуть гомонiти вони вiд многолюдства! Перед ними виламувач пiде, вони 13

продеруться та браму перейдуть i вийдуть iз неї. I пiде їхнiй цар перед ними, а Господь на чолi їх!
А я вiдказав: Послухайте ж, голови Якова та начальники дому Iзраїля, чи ж не вам знати право? 3

Добро ви ненавидите та кохаєте зло, шкiру їхню здираєте з них, а їхнє тiло з костей їхнiх. Ви оста- 2, 3

нок народу Мого їсте та стягаєте з них їхню шкiру, а їхнi костi ламаєте, i сiчете, немов до горняти,
i мов м’ясо в котел. Вони тодi кликати будуть до Господа, та Вiн вiдповiдi їм не дасть, i заховає 4

обличчя Своє того часу вiд них, коли будуть робити лихi свої вчинки. Так говорить Господь на 5

пророкiв, що вводять народ Мiй у блуд, що зубами своїми гризуть та покликують: Мир! А на того,
хто їм не дає що до рота, на нього святую вiйну оголошують. Тому буде вам нiч, щоб не стало ви- 6

дiння, i стемнiє вам, щоб не чарувати. I над тими пророками сонце закотиться, i над ними потемнiє
день. I посоромленi будуть такi прозорливцi, i будуть застидженi чарiвники, i всi вони свої уста 7

закриють, бо не буде їм Божої вiдповiдi. А я повний сили й Господнього Духа, i правди й вiдваги, 8

щоб представити Якову прогрiх його, а Iзраїлевi його грiх. Почуйте ж це, голови дому Якового та 9

начальники дому Iзраїля, якi нехтують справедливiсть, а все просте викривлюють, вони кров’ю 10
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будують Сiона, а кривдою Єрусалима. Його голови судять за хабара, i навчають за плату його тi11

священики, i за срiбло ворожать пророки його, хоч на Господа вони опираються, кажучи: Хiба не
Господь серед нас? Зло не прийде на нас! О так, через вас Сiон буде на поле заораний, а Єрусалим12

на руїни обернеться, а гора храмова стане взгiр’ями лiсу...
Та буде наприкiнцi днiв, гора дому Господнього мiцно поставлена буде вершиною гiр, i пiднесена4

буде вона понад узгiр’я, i будуть народи до неї пливсти. I пiдуть численнi народи та й скажуть:2

Ходiмо, i вийдiм на гору Господню та до дому Якового, i Вiн буде навчати дорiг Своїх нас, i ми бу-
демо ходити стежками Його. Бо вийде Закон iз Сiону, а слово Господнє iз Єрусалиму. I Вiн буде3

судити численнi племена, i розсуджувати буде народи мiцнi аж у далечинi. I вони перекують мечi
свої на лемешi, а списи свої на серпи. Не пiдiйме меча народ на народ, i бiльше не будуть навчатись
вiйни! I буде кожен сидiти пiд своїм виноградником, i пiд своєю фiговницею, i не буде того, хто4

б страшив, бо уста Господа Саваота оце прорекли. Усi бо народи ходитимуть кожен iм’ям свого5

бога, а ми будем ходити Iм’ям Господа, нашого Бога, на вiки вiкiв! Того дня промовляє Господь6

позбираю кульгаве й згромаджу розiгнане, i те, що на нього навiв коли лихо. I зроблю Я кульгаве7

останком, а вiддалене потужним народом, i зацарює над ними Господь на Сiонськiй горi вiдтепер й
аж навiки! А ти, башто Черiдна, пiдгiрку Сiонської доньки, прийде до тебе i дiйде старе панува-8

ння, царювання для донечки Єрусалиму. Тепер нащо здiймаєш ти окрик? Чи в тебе немає царя?9

Чи ж загинув твiй радник, що ти корчишся, мов породiлля? Вийся та корчся, о дочко Сiону, не-10

мов породiлля, бо тепер вийдеш iз мiста та перебуватимеш у полi, i прийдеш аж до Вавилону. Та
будеш ти там урятована, там Господь тебе викупить з рук твоїх ворогiв! А зараз зiбрались на тебе11

численнi народи, говорячи: Нехай вiн зневажений буде, i нехай наше око побачить нещастя Сiону!
Та не знають вони Господнiх думок, i не розумiють поради Його, бо Вiн їх позбирав, як до клунi12

снопи. Ставай та молоти, дочко Сiону, бо Я рiг твiй залiзом учиню, а копита твої вчиню мiддю, i ти13

розпорошиш численнi народи та вчиниш закляттям для Господа несправедливий їхнiй зиск, а їхнє
багатство Владицi всiєї землi.

I згромаджуйсь тепер, дочко товпищ! Облогу вчинили на нас, тростиною б’ють по щоцi Iзраї-5
левого суддю... А ти, Вiфлеєме-Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, iз тебе Менi вийде Той, що2

буде Владика в Iзраїлi, i вiддавна постання Його, вiд днiв вiковiчних. Тому Вiн їх видасть до часу,3

аж поки ота не породить, що має родити, а останок братiв Його вернеться до Iзраїлевих синiв. I4

стане, i буде Вiн пасти Господньою силою, величнiстю Ймення Господа Бога Свого. I осядуть во-
ни, бо Вiн стане великий тепер аж до кiнцiв землi! I Вiн буде миром. Як прийде до нашого краю5

Ашшур, i буде топтатись по наших палатах, то поставимо на нього сiм пастирiв та восьмеро люд-
ських княжат. I вони будуть пасти мечем край Ашшура, край же Нiмрода у воротях його. Та Вiн6

вiд Ашшура врятує, як той прийде в наш Край, i коли буде топтатись по наших границях. I Яковiв7

залишок буде посеред численних народiв, як роса та вiд Господа, як той дощ на травi, i вiн надiї
не кластиме на чоловiка, i не буде надiї складати на людських синiв. I Яковiв залишок буде мiж8

людами, серед численних народiв, як лев мiж лiсною худобою, як левчук мiж отарами овець, що як
вiн переходить, то топче й шматує, i немає нiкого, хто б змiг урятувати. Хай зведеться рука твоя9

на твоїх ненависникiв, i хай всi вороги твої витятi будуть! I станеться в день той, говорить Господь,10

i витну Я конi твої з-серед тебе, i колесницi твої повигублюю. I понищу мiста твого Краю, i всi11

твердинi твої порозвалюю. I повиполюю чари з твоєї руки, i ворожбитiв у тебе не буде. I понищу12, 13

боввани твої та жертовнi стовпи твої з-посеред тебе, i ти чиновi рук своїх бiльше не будеш вкло-
нятися. I повитинаю дерева жертовнi твої з-серед тебе, i мiста твої вигублю. I в гнiвi та в лютостi14, 15

помсту вчиню над народами, що Мене не послухались!
Послухайте, що промовляє Господь: Устань, сперечайсь перед горами, i хай узгiр’я почують твiй6

голос! Послухайте, гори, Господнього суду, i вiзьмiть до вух, ви, основи землi, бо в Господа пря iз2

народом Своїм, i з Iзраїлем буде судитися Вiн! Народе ти Мiй, що тобi Я зробив i чим мучив тебе,3

свiдчи на Мене! Бо Я з краю єгипетського тебе вивiв, i тебе викупив з дому рабiв, i перед тобою4

послав Я Мойсея, Аарона та Марiям. Мiй народе, згадай, що Балак, цар моавський, задумував5

був, i що йому вiдповiв Валаам, син Беорiв, вiд Шiттiму аж по Гiлгал, щоб пiзнати тобi справедли-
востi Господа. З чим пiду перед Господа, схилюсь перед Богом Високости? Чи пiду перед Нього з6

цiлопаленнями, з рiчними телятами? Чи Господь уподобає тисячi баранiв, десятитисячки потокiв7
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оливи? Чи дам за свiй грiх свого первенця, плiд утроби моєї за грiх моєї душi? Було тобi виявлено, 8

о людино, що добре, i чого пожадає вiд тебе Господь, нiчого, а тiльки чинити правосуддя, i милосер-
дя любити, i з твоїм Богом ходити сумирно. Голос Господнiй кличе до мiста, а хто мудрий, боїться 9

той Ймення Твого: Послухайте жезла й Того, Хто призначив його: Чи є ще у домi безбожного 10

коштовностi несправедливi, та неповна й неправна ефа? Чи Я всправедливлю вагу неправдиву, i 11

калитку з важками обманними? Що повнi насильства його багачi, мешканцi ж його говорили не- 12

правду, а їхнiй язик в їхнiх устах омана, то теж бити зачну Я тебе, пустошити тебе за грiхи твої. 13

Будеш ти їсти, але не наситишся, i буде голод у нутрi твоїм, i станеш ховати, але не врятуєш, а що 14

ти врятуєш мечевi вiддам. Ти сiяти будеш, але не пожнеш, ти будеш оливку топтати, та не будеш 15

маститись оливою, i молодий виноград, та вина ти не питимеш! Бо ще переховуються всi устави 16

Омрi та всi вчинки дому Ахава, i за їхнiми радами ходите ви, тому то Я видам тебе на спустошення,
i на посмiх мешканцiв його, i ви ганьбу народу Мого понесете!

Горе менi, бо я став, мов недобiрки лiтнi, як залишки по винобраннi; нема грона на їжу, немає 7
доспiлої фiги, якої жадає душа моя! Згинув побожний з землi, i нема помiж людьми правдивого. 2

Вони всi чатують на кров, один одного ловлять у сiтку. Наставленi руки на зло, щоб вправно чи- 3

нити його, начальник жадає дарункiв, суддя ж судить за плату, а великий говорить жадання своєї
душi, i викривлюють все. Найлiпший iз них як будяк, найправдивiший гiрший вiд терену. Настає 4

день Твоїх сторожiв, Твоїх вiдвiдин, тепер буде збентеження їхнє! I друговi не довiряйте, не на- 5

дiйтесь на приятеля, вiд тiєї, що при лонi твоєму лежить, пильнуй дверi уст своїх! Бо гордує син 6

батьком своїм, дочка повстає проти неньки своєї, невiстка проти свекрухи своєї, вороги чоловiку
домашнi його! А я виглядаю на Господа, надiюсь на Бога спасiння мого, Бог мiй почує мене! Не 7, 8

тiшся, моя супротивнице, з мене, хоч я впала, Сiонська дочка, проте встану, хоч сиджу в темнотi,
та Господь менi свiтло! Буду зносити я гнiв Господнiй, бо згрiшила Йому, аж поки не вирiшить 9

справи моєї, та суду не вчинить менi. Вiн на свiтло мене попровадить, побачу Його справедливiсть!
I побачить оце все моя супротивниця, i сором покриє її, бо казала менi: Де Вiн, Господь, Бог твiй? 10

Приглядатимуться мої очi до неї, її топчуть тепер, як болото на вулицях. Настане той день, щоб 11

мури твої будувати, тодi вiддалиться границя твоя цього дня! Це той день, коли прийдуть до тебе з 12

Асирiї та аж до Єгипту, i вiд Єгипту та аж до Рiки, i вiд моря до моря, i вiд гори до гори. I спусто- 13

шенням стане земля на мешканцiв її, через плiд їхнiх учинкiв. Паси Мiй народ своїм берлом, отару 14

спадку Твого; що пробуває в лiсi самотно, у серединi саду, хай пасуться вони на Башанi й Гiлеадi,
як за днiв стародавнiх. Як за днiв твого виходу з краю єгипетського, покажу йому чуда. Народи 15, 16

побачать оце, i посоромленi будуть при всiй своїй силi, руку покладуть на уста, їхнi вуха оглухнуть.
Будуть порох лизати вони, як той гад, як плазюче землi, повилазять з дрижанням з укрiплень своїх, 17

вони будуть тремтiти перед Господом, Богом нашим, i будуть боятись Тебе! Хто Бог iнший, як Ти, 18

що прощає провину i пробачує прогрiх останку спадку Свого, Свого гнiву не держить назавжди, бо
кохається в милостi? Знов над нами Вiн змилується, нашi провини потопче, Ти кинеш у морську 19

глибочiнь усi нашi грiхи. Ти даси правду Якововi, Авраамовi милiсть, яку присягнув Вiн для наших 20

батькiв вiд днiв стародавнiх.



КНИГА ПРОРОКА НАУМА

П
ророцтво на Нiневiю. Книга видiння елкошейця Наума. Палкий Бог, i мстивий Господь,1, 2

Господь мстивий та лютий, Господь мстивий до тих, хто Його ненавидить, i пам’ятає про
кривду Своїх ворогiв. Господь довготерпеливий i великої потуги, та очистити винного3

Вiн не очистить. Господь у бурi та в вихрi дорога Його, а хмара вiд стiп Його курява.
Як загнiвається Вiн на море, то сушить його, i всi рiки висушує, в’яне Башан та Кармел, i в’яне4

та квiтка Лiвану. Гори тремтять перед Ним, а пiдгiрки топнiють, перед обличчям Його трясеться5

земля та вселенна, та всi її мешканцi. Хто встоїть перед гнiвом Його, i хто стане у полум’ї лютi6

Його? Його шал виливається, мов той огонь, i розпадаються скелi вiд Нього! Добрий Господь,7

пристановище Вiн у день утиску, i знає Вiн тих, хто на Нього надiється! Але в зливi навальнiй8

Вiн зробить кiнця мiж Його заколотниками, i ворогiв зажене у темноту. Що ви думаєте проти9

Господа? Бо Вiн зробить кiнця, не постане два рази насильство. Бо вони переплутанi, наче той10

терен, i повпивались, немов би вином, вони будуть пожертi зовсiм, мов солома суха! З тебе вийшов11

задумуючий проти Господа лихо, радник нiкчемний. Так говорить Господь: Хоч були б найсильнiшi12

i дуже численнi, та постинанi будуть вони, та й минуться! I хоч Я тебе мучив, та мучити бiльше
тебе вже не буду! А тепер Я зламаю ярмо його, яке на тобi, i пута твої позриваю. I накаже на13, 14

тебе, Ашшуре, Господь: Бiльш не буде вже сiятися з твого ймення! З дому бога твого Я боввана та
iдола витну, зроблю тобi гроба iз них, бо ти став легковажений. Ось на горах ноги благовiсника,15

що звiщає про мир: Святкуй, Юдо, свята свої, виконуй присяги свої, бо бiльше не буде нiкчемний
ходити по тобi, вiн витятий ввесь!

На тебе йде розпорошувач, твердинi свої стережи, виглядай на дорогу, змiцняй свої стегна, мiцно2
скрiпи свою потугу, бо верне Господь велич Якова, як велич Iзраїля, що їхнi спустошителi поруй-2

нували, i понищили їхнi винограднi галузки. Щит хоробрих його зачервонений, вояки в кармазинi;3

блищить сталь у день зброєння їхнього на колесницях, хвилюються ратища. Колесницi шалено по4

вулицях мчать, по майданах гуркочуть, їхнiй вид немов полум’я те смолоскипiв, лiтають вони, як тi
блискавки. Вiн згадає шляхетних своїх, та спiткнуться вони у ходi своїй; вони поспiшають на мури5

її, i поставлена мiцно будiвля облоги. Брами рiчок вiдчиняються, а палата руйнується. I поста-6, 7

новлено: буде оголена, вiдведеться в полон, а рабинi її голоситимуть, мов тi голубки, що воркують
на персах своїх. I Нiневiя як саджавка водна, що води її вiдпливають. Стiйте, стiйте! Та немає нi-8

кого, хто б їх завернув! Розграбовуйте срiбло, розграбовуйте золото, немає кiнця наготовленому,9

багатству коштовних речей. Знищення та зруйнування й спустошення буде... I серце розтопиться,10

i ноги дрижатимуть, i корчi по крижах усiх, а обличчя їх всiх на червоно розпаляться. Де легови-11

ще левiв, i для левчукiв пасовище, що там ходив лев та левиця, та левеня, i нiхто не лякав? Лев12

грабував для своїх молодят i душив для левиць своїх вiн, i печери свої переповнював здобиччю, а
лiгва свої награбованим. Ось Я проти тебе, говорить Господь Саваот, i попалю серед диму твої ко-13

лесницi, а твоїх левчукiв поїсть меч, i повитинаю з землi грабування твої, i вже не почується голос
твого посла.

Горе мiсту цьому кровожерному, воно все неправда, воно повне насилля, грабiж не виходить iз3
нього! Чути свист батога, гуркiт колеса, i чвал коней, i колеснична гуркотнява, i гiн верхiвця, i2, 3

полум’я меча, i блиск ратища, i багато побитих, i мертвих велике число, i трупу немає кiнця, i спо-
тикатимуться об їхнiй труп, це за многоту блудодiйства розпусницi, привабно ласкавої, вправної в4

чарах, що народи за блуд свiй вона продавала, а роди за чари свої. Ось Я проти тебе, говорить Го-5

сподь Саваот, i подолка твого пiдiйму на обличчя твоє, i покажу Я твiй сором народам, а царствам
твiй стид! I кину на тебе огиди, i погордженою вчиню Я тебе, i зроблю Я тебе, мов позорище! I6, 7

станеться, кожен, хто вгледить тебе, вiд тебе втече та й прокаже: Пограбована Нiневiя! Хто висло-
вить їй спiвчуття? Звiдки буду шукати тобi потiшителiв? Чи краща ти вiд Но-Амона, що сидить8

серед рiк, вода коло нього, що вал його море, вiд моря його мур? Етiопiя сила його, i Єгипет, i не9

має кiнця. Пут та лiвiйцi були тобi в помiч, та й вiн на вигнання пiшов, у полон... А дiти його поро-10

збиванi на роздорiжжi всiх вулиць, i кидали жереб про славних його, й всi вельможi його у кайдани
закутi. Уп’єшся i ти, будеш схована, твердинi вiд ворога будеш шукати i ти! Всi фортецi твої, мов11, 12

тi фiги з доспiлими овочами: коли затрясуться, то падають в уста того, хто їх їсть. Ось народ твiй13
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немов тi жiнки серед тебе: вони повiдчиняють твоїм ворогам брами краю твого, огонь пожере твої
засуви. Води на облогу собi набери, твердинi свої позмiцняй, увiйди до болота та в глинi топчись, 14

форму на цеглу вiзьми мiцно в руку. Там огонь тебе з’їсть, посiче тебе меч, пожеруть тебе, наче та 15

гусiнь. Стань численна, як гусiнь, стань численна, немов сарана, понамножуй купцiв своїх бiль- 16

ше вiд зiрок небесних, але гусiнь та знищить тебе й полетить! Вельможнi твої немов та сарана, 17

гетьмани твої мов мошва, що гнiздиться по стiнах в день холоду, але сонце засвiтить i вони поман-
друють, i не пiзнане буде те мiсце, де вони пробували. Твої пастирi, царю асирiйський, поснули, 18

лежать вельможi твої, твiй народ розпорошивсь по горах, i немає кому позбирати його. Нема лiку 19

для лиха твого, рана твоя невигойна! Всi, що звiстку про тебе почують, заплещуть у долонi на тебе,
бо над ким твоє зло не ходило постiйно?



КНИГА ПРОРОКА АВАКУМА

П
ророцтво, яке бачив пророк Авакум. Аж доки я, Господи, кликати буду, а Ти не почуєш?1, 2

До тебе я кличу: Насильство! та Ти не спасаєш! Для чого неправiсть менi Ти показуєш3

та позираєш на муку? А передо мною грабiж та насильство, i суперечка стається, i
носиться сварка. Тому то Закон припиняється, i не виходить до чину назавсiди право,4

бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуддя виходить покривленим. Пригляньтеся5

ви до народiв, i дивiться, i дуже здивуйтесь, бо вчиню Я за ваших днiв дiло, про яке не повiрите ви,
коли буде розказане. Бо оце Я поставлю халдеїв, народ лютий та скорий, що грасує по широкiй6

землi, щоб захопити оселi, якi не його. Страшний та грiзний вiн, вiд нього самого виходить i право7

його, i великiсть його. I вiд пантер його конi швидшi, i вiд вовкiв вечерових лютiшi. Вiн приходить8, 9

увесь на насильство, а цiль їх обличчя вперед, i набере полонених, як того пiску. I вiн глузує з10

царiв, а князi смiх для нього. Вiн смiється з твердинi усякої, бо на вал насипає землi, i її здобуває!
Тодi вiн несеться, як вiтер, i перейде, i згрiшить, бо зробить за бога свого оцю силу свою. Хiба ж Ти11, 12

не вiддавна, о Господи? Боже Ти мiй, мiй Святий, не помремо! Господи, Ти для суду поставив його,
i, о Скеле, призначив його на карання! Твої очi занадто пречистi, щоб мiг Ти дивитись на зло, i на13

насильство дивитись не можеш. Чому ж дивишся Ти на грабiжникiв, мовчиш, коли несправедливий
винищує справедливiшого вiд себе? Ти ж маєш людей, як у морi тих риб, немов ту черву, що пана14

над нею нема. Усе це грабiжник витягує вудкою, своїм неводом тягне оце, та збирає оце в свою15

сiтку, тому тiшиться вiн та радiє. Тому жертву приносить вiн неводовi, i кадить для сiтки своєї, бо16

вiд них ситий удiл його та добiрна пожива його! Чи на це випорожнює вiн свого невода, i завжди17

готов убивати народи без милости?
Нехай я стою на сторожi своїй, i нехай на облозi я стану, i хай виглядаю, щоб бачити, що вiн буде2

казати менi, i що вiдповiсть на жалобу мою. А Господь вiдповiв та й сказав: Напиши це видiння2

i поясни на таблицях, щоб читач його легко читав. Бо ще на умовлений час це видiння, i приспi-3

шає кiнець, i не обмане. Якщо б протягнулось, чекай ти його, бо воно конче прийде, не спiзниться.
Ось надута, не проста душа його в ньому, а праведний житиме вiрою своєю. I що ж, як зрадливе4, 5

вино, так горда людина спокою не знає: вiн роззявлює пащу свою, як шеол, i не насичується, як та
смерть, i всiх людей вiн до себе збирає, i всi народи до себе згромаджує. Чи ж усi вони не складуть6

приповiстки на нього та загадки насмiшливої йому не прокажуть: Горе тому, хто для себе розмно-
жує те, що не його! Аж доки це буде? Горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе! Хiба нагло не7

встануть отi, хто тебе буде гризти, i збудяться тi, хто тебе попихає, i за здобич ти станеш для них?
За те, що ти грабував був багато народiв, вся решта народiв тебе пограбує за ту людську кров, i за8

насильство над краєм, над мiстом та над усiма, хто мешкає в ньому. Горе тому, хто неправедний9

зиск побирає для дому свого, щоб покласти гнiздо своє на висотi, i тим iз рук злого врятованим
бути! Нарадив ти сором для дому свого, щоб кiнець учинити численним народам, i ти прогрiшився10

за душу свою. Бо камiнь з стiни буде кликати, i йому вiдповiсть сволок iз дерева. Горе тому, хто11, 12

кров’ю мiсто будує, хто беззаконням встановлює город! Чи ж оце не вiд Господа Саваота, що на-13

роди трудяться для огню, i мучаться люди на марнiсть? Бо пiзнанням Господньої слави наповнена14

буде земля, як море вода покриває. Горе тому, хто свого ближнього напоює з келiху гнiву свого, i15

поїть, щоб бачити сором його! Ти наситишся ганьбою бiльше, як славою. Пий також ти, та пока-16

зуй свiй сором! На тебе обернеться келiх правицi Господньої, ганьба ж на славу твою! Бо насилля17

твоє над Лiваном на тебе спаде, а грабунок худоби зламає тебе за кров людську, та за насилля над
краєм, над мiстом та над усiма, хто мешкає в ньому. Який дасть пожиток бовван, що його вирi-18

зьбив творець його, i вiдлив, i вчитель неправди, що творець його мав охоту чинити богiв цих нiмих?
Горе тому, хто дереву каже: Збудись, мовчазливому каменю: Зрушся! Чи вiн буде навчати? Ось вiн19

срiблом та золотом викладений, але жодного духу в ньому нема! А Господь у Своїм храмi святiм,20

мовчи перед обличчям Його, уся земле!
Молитва пророка Авакума, для спiву на струнному приладi: Господи, звiстку Твою я почув та3, 2

й злякався! Господи, оживи Своє дiло в серединi рокiв, у серединi лiт об’яви, у гнiвi про милiсть
згадай! Бог iде вiд Теману, i Святий вiд Парану гори. Села. Велич Його вкрила небо, i слави Його3

стала повна земля! А сяйво було, наче соняшне свiтло, промiння при боцi у Нього, i там укриття4
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Його потуги. Перед обличчям Його моровиця iде, а по стопах Його пнеться полум’я. Став, i 5, 6

землю Вiн змiряв, поглянув i народи затряс, i попадали гори довiчнi, вiковi похилились узгiр’я. Путi
Його вiчнi. Я бачив намети Кушана пiд кривдою, тремтять покривала мiдiянського краю. Чи на 7, 8

рiки, о Господи, Ти запалав, чи на рiки Твiй гнiв? Чи Твоє пересердя на море, що їздиш на конях
Своїх, на спасенних Своїх колесницях? Лук твiй голий, нагий, наповнений стрiл сагайдак. Села. 9

Ти рiчками землю розсiк. Тебе вгледiвши, гори дрижали, водяна течiя потекла, безодня свiй голос 10

дала, зняла високо руки свої. Сонце й мiсяць спинилися в мешканнi своєму при свiтлi Твоїх стрiл, 11

що лiтають при сяйвi блискучого списа Твого. У лютi ступав Ти землею, у гнiвi людей молотив. Ти 12, 13

вийшов спасти Свiй народ, спасти Помазанця Свого. Ти з дому безбожного голову збив, обнажив
Ти основу по шию. Села. Ти пробив його списами голову князя його, як вони пiднялись, щоб мене 14

розпорошити; вони тiшилися, немов мали пожерти таємно убогого. Ти кiньми Своїми по морю 15

топтав, по воднiй великiй громадi. Я почув i затремтiла утроба моя, задзвенiли на голос цей губи 16

мої, гнилизна ввiйшла в мої костi, i тремчу я на мiсцi своїм, бо маю чекати в спокої день утиску, коли
прийде народ, який має на вас наступати. Коли б фiгове дерево не зацвiло, i не було б урожаю в 17

виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжi не вродило б, позникала отара з кошари i
не стало б в оборах худоби, то я Господом тiшитись буду й тодi, радiтиму Богом спасiння свого! 18

Бог Господь моя сила, i чинить Вiн ноги мої, як у ланi, i водить мене по висотах! Для диригента хору 19

на моїх струнних знаряддях.
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С
лово Господнє, що було до Софонiї, сина Кушi, сина Гедалiї, сина Амарiї, сина Єзекiї,1
за днiв Йосiї, Амонового сина, Юдиного царя. Забираючи, все заберу з-над поверхнi2

землi, промовляє Господь. Заберу Я людину й худобу, заберу птаство небесне i риби3

морськi, i спокуси з безбожними, i витну людину з поверхнi землi, промовляє Господь.
I руку Свою простягну Я на Юду i на всiх мешканцiв Єрусалиму, i вигублю з мiсця оцього останок4

Ваала, iмення жерцiв зо священиками, i тих, хто вклоняється на дахах свiтилам небесним, i тих,5

хто вклоняється, хто присягає Господом, i хто присягає царем своїм, i тих, хто вiдступає вiд Госпо-6

да, i хто не шукає Господа, i не звертається до Нього. Замовчи перед Господом Богом, бо близький7

день Господнiй, бо жертву Господь приготовив, посвятив Своїх покликаних. I станеться в день Го-8

сподньої жертви, i навiщу Я князiв, i синiв царя, i всiх, хто зодягає одежу чужинну. I навiщу Я9

кожного, хто перескакує через порiг того дня, тих, хто наповнює дiм свого пана насиллям й ома-
ною. I буде в днi тому, говорить Господь, голос крику iз Рибної брами, i завивання iз Мiста Нового,10

i велика руїна iз пагiркiв. Ридайте, мешканцi Махтешу, бо понищений буде ввесь купецький народ,11

будуть вигубленi всi, хто важить срiбло. I станеться часу того, i перешукаю Я з лямпами Єруса-12

лим, i навiщу Я тих мужiв, якi задубiли на дрiжджах своїх, що говорять у серцi своєму: Господь не
вчинить добра, i лиха не зробить. I здобиччю стане все їхнє багатство, а їхнi доми за спустошення,13

i будуть вони будувати доми, але в них не сидiтимуть, i виноградники будуть садити, та вина їхнього
не питимуть. Близький день Господнiй великий, вiн близький й дуже швидко настане. Ось голос14

Господнього дня, тодi гiрко кричатиме навiть хоробрий! День гнiву цей день, день смутку й насил-15

ля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмари й iмли, день сурмлення й16

окрику проти укрiплених мiст та проти високих мiських заборолiв. I буду чинити Я утиск людинi,17

i будуть ходити вони, як слiпi, бо згрiшили вони проти Господа. I виллється кров їхня, немов той
пiсок, а їхнє тiло, як гнiй. Спасти їх не зможе в день гнiву Господнього нi їхнє срiбло, анi золото18

їхнє, i огнем Його заздрощiв буде поїджена цiла земля, бо скiнчення тiльки приспiшене зробить зо
всiми мешканцями Краю цього.

Посоромтеся та застидайтесь, народе без сорому, поки народиться установлене, мине день, як2, 2

полова! поки не прийде на вас лютiсть гнiву Господнього, поки не прийде на вас день Господньо-
го гнiву! Шукайте Господа, всi покiрнi землi, хто виконує право Його! Шукайте правди, шукайте3

смирення, може будете схованi ви в день Господнього гнiву! Бо покинута буде Азза, а Ашкелон4

опустошенням стане, Ашдод опiвдня його виженуть, а Екрон буде вирваний. Горе мешканцям дов-5

кiлля морського, народовi критському! Слово Господнє на вас, хананеї, краю филистимлян, Я тебе
вигублю так, що не буде мешканця! I буде довкiлля морське пасовищами, повними ям пастухiв та6

кошар для отари, i буде оце побережжя останковi дому Юдиного, на них пасти будуть, у домах7

Ашкелону ввечорi будуть лягати, бо їх вiдвiдає Господь, їхнiй Бог, i Вiн їхню долю приверне. Чув8

Я ганьбу Моавову й образи Аммонових синiв, якi ображали народ Мiй i чванилися над границею
їхньою. Тому як живий Я! говорить Господь Саваот, Бог Iзраїлiв, стане Моав як Содом, а Аммо-9

новi сини як Гоморра: землею тернини, i солончаком, i навiки спустошенням! Пограбує їх решта
народу Мого, а залишок люду Мого їх посяде. Оце їм за їхню пиху, бо вони ображали й чванилися10

проти народу Господа Саваота. Господь буде грiзний проти них, бо Вiн знищить всiх богiв землi, i11

вклонятися будуть Йому кожен з мiсця свого, усi острови тих народiв. Також ви, етiопляни, побитi12

мечем Моїм будете. I на пiвнiч простягне Вiн руку Свою, та й погубить Ашшура, i Нiневiю учи-13

нить спустошенням, суходолом, мов ту пустелю. I будуть лежати серед неї стада, усяка польова14

звiрина, i пелiкан, i їжак будуть ночувати на мистецьких прикрасах її, сова буде кричати в вiкнi, на
порозi ворона, бо вiддерто кедрину його. Оце оте радiсне мiсто, що безпечно живе, що говорить у15

серцi своєму: Я, i немає вже бiльше нiкого! Як стало воно опустошенням, леговищем для звiрини!
Кожен, хто буде проходить повз нього, засвище, своєю рукою махне!

Горе мiсту тому ворохобному та занечищеному, мiсту насильниковi! Не слухається воно голосу,3, 2

не приймає картання, не складає надiї на Господа, до Бога свого не зближається. Його зверхники3

посеред нього то леви ревучi, його суддi вечiрнi вовки, якi не лишають до ранку нiчого. Пророки4

його чванькуватi, зрадливi, його священики зневажають святиню, ламають Закона. Серед нього5
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Господь справедливий, Вiн кривди не чинить, щоранку дає Своє право на соняшне свiтло, не бракне
його, але кривдник не вiдає сорому. Народи Я вигубив, попустошенi їхнi заборола, Я вулицi їхнi 6

зруйнував, i нема перехожого, їхнi мiста поруйнованi, так що немає й людини, немає й мешканця!
Я йому говорив: Тiльки будеш боятись Мене, тiльки приймеш картання, i не витяте буде мешкання 7

його, усе, що про нього Я постановив, та вони ревно псули всi чини свої! Тому то чекайте Мене, 8

промовляє Господь, на той день, коли встану, як свiдок, бо право Моє позбирати народи, згрома-
дити царства, щоб вилити на них Свою лють, увесь жар Свого гнiву, бо огнем Моїх заздрощiв буде
поглинута цiла земля! Бо тодi уста чистi народам Я дам, щоб усi вони кликали Ймення Госпо- 9

днє, щоб раменом одним послужити Йому. З другого боку рiчок Етiопiї Моїх поклонникiв, Моїх 10

розпорошених дарунком Менi принесуть. Того дня ти не будеш соромитись всiма своїми дiлами, 11

якими грiшив проти Мене, бо тодi Я вiдкину з твоєї середини тих, хто радiє твоєю пишнотою, i ти
високо бiльш не стоятимеш вже на святiй Моїй горi. I серед тебе зоставлю убогий й нужденний 12

народ, i будуть шукати пристановища в Iменнi Господнiм вони. Останок Iзраїлiв кривди не буде 13

робити, i не будуть казати неправди, i облудний язик в їхнiх устах не знайдеться, бо пастися бу-
дуть вони та вилежуватись, i не буде такого, хто б їх настрашив. Спiвай, дочко Сiону! Втiшайся, 14

Iзраїлю! Радiй та втiшайся всiм серцем, дочко Єрусалиму! Вiдкинув Господь твої присуди, усунув 15

у кут твого ворога! Серед тебе Господь, цар Iзраїлiв, уже ти не будеш боятися зла! Того дня буде 16

сказане Єрусалимовi: Не бiйся! Сiоновi: Нехай не опустяться руки твої! Господь, Бог твiй, серед 17

тебе, Велет спасе! Вiн у радостi буде втiшатись тобою, обновить любов Свою, зо спiвом втiшатися
буде тобою! Тих, що сумують за святами, Я позбираю, вiд тебе вони, тягарем над ними був сором. 18

Ось Я вчиню зо всiма мучителями твоїми кiнець того часу, i спасу кульгаве, i позбираю розiгнане, i 19

зроблю їх хвалою та йменням у цiлому Краї їхнього сорому. Того часу спроваджу Я вас, i того часу 20

Я вас позбираю, бо на ймення й на славу вiддам вас помiж усiх народiв землi, коли долю верну вам
на ваших очах, промовляє Господь.



КНИГА ПРОРОКА ОГIЯ

Д
ругого року царя Дарiя, шостого мiсяця, першого дня мiсяця, було Господнє слово че-1
рез пророка Огiя до Зоровавеля, Шеалтiїлового сина, Юдиного намiсника, та до Iсуса,
Єгосадакового сина, великого священика, кажучи: Так говорить Господь Саваот, про-2

мовляючи: Народ цей говорить: Не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збу-
дованим! I було Господнє слово через пророка Огiя, говорячи: Чи час вам сидiти по ваших домах,3, 4

покритих кафлями, хоч дiм цей збурений? А тепер отак промовляє Господь Саваот: Звернiть ваше5

серце до ваших дорiг! Багато ви сiєте, та збираєте мало, їсте, та не насичуєтеся, п’єте та не на-6

пиваєтеся, зодягаєтеся та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для дiрявого гаманця. Так7

говорить Господь Саваот: Звернiть ваше серце до ваших дорiг! Виходьте на гору, i спроваджуйте8

дерево, i храм цей будуйте, i в ньому знайду Я вподобу, та буду шанований, каже Господь. Звер-9

таєтесь до численного, та виходить ось мало, i що приносите в дiм, то розвiюю те. Защо? питає
Господь Саваот. За храм Мiй, що збурений вiн, а ви кожен женете до дому свого. Тому то над вами10

затрималось небо давати росу, а земля урожай свiй задержала. I Я кликав посуху на Край, i на11

гори, i на збiжжя, i на сiк виноградний, i на молоду оливку, i на те, що земля видає, i на людину,
i на худобу, i на всю працю рук. I Зоровавель, син Шалтiелiв, та Iсус, син Єгосадака, велико-12

го священика, та вся решта народу послухалися голосу Господа, Бога свого, i слiв пророка Огiя,
як послав його Господь, їхнiй Бог. I боявся народ лиця Господнього. I сказав Огiй, посол Госпо-13

днiй, вiд Господа посланий до народу, говорячи: Я з вами, говорить Господь! I збудив Господь духа14

Зоровавеля, сина Шалтiїлового, намiсника Юдиного, i духа Iсуса, сина Єгосадака, великого свя-
щеника, i духа всiєї решти народу, i вони поприходили, i зробили роботу в домi Господа Саваота,
їхнього Бога, двадцятого й четвертого дня шостого мiсяця, другого року царя Дарiя.15

Сьомого мiсяця, двадцятого й першого дня мiсяця було слово Господнє через пророка Огiя таке:2
Скажи но до Зоровавеля, сина Шалтiїлового, намiсника Юдиного, i до Iсуса, сина Єгосадакового,2

великого священика, та до решти народу, говорячи. Хто серед вас позостався, що бачив цей дiм у3

першiй його славi? А яким ви бачите його тепер? Чи ж не є вiн супроти того, як нiщо в ваших очах?
А тепер будь мужнiй, Зоровавелю, говорить Господь, i змiцнися, Iсусе, сину Єгосадакiв, священику4

великий, i змiцнися, ввесь народе землi, говорить Господь, i робiть, бо Я з вами, говорить Господь
Саваот. Слова, яким Я склав з вами заповiта, коли ви виходили з Єгипту, а дух Мiй пробуває серед5

вас, не бiйтеся! Бо так промовляє Господь Саваот: Ще раз, а станеться це незабаром, i Я затрясу6

небо та землю, i море та суходiл! I затрясу всiма народами, i прийдуть коштовностi всiх народiв,7

i наповню цей дiм славою, говорить Господь Саваот. Моє срiбло й Моє золото, говорить Господь8

Саваот. Бiльша буде слава цього останнього дому вiд першого, говорить Господь Саваот, i на9

цьому мiсцi Я дам мир, говорить Господь Саваот. Двадцятого й четвертого дня, дев’ятого мiсяця,10

другого року Дарiя було слово Господнє через пророка Огiя таке: Так говорить Господь Саваот:11

Запитай но священикiв про Закона, говорячи: Ось несе хтось освячене м’ясо в полi своєї одежi, i12

доторкнеться полою своєю до хлiба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи
стане те освяченим? I священики вiдповiли та й сказали: Нi! Тодi Огiй сказав: Якщо б нечистий13

через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим? I вiдповiли священики та й
сказали: Стане нечистим! I вiдповiв Огiй та й сказав: Отакий народ цей, i такий цей люд перед14

Моїм лицем, говорить Господь, i такий усякий чин їхнiх рук, i що вони складають там, нечисте воно!
А тепер звернiть но своє серце на час вiд цього дня й далi, ще поки не був покладений камiнь до15

каменя в Господньому храмi. Вiдколи то було, що приходив бувало до копицi набирати двадцять16

мiр, а було тiльки десять, приходив до чавила набрати п’ятдесят мiр, а було двадцять. Бив Я вас17

посухою й зеленячкою та градом, усi чини ваших рук, та не кликали ви до Мене, говорить Господь.
Звернiть вашi серця на час вiд цього дня й далi, вiд дня двадцятого й четвертого, дев’ятого мiсяця,18

вiд того дня, коли був заснований Господнiй храм, звернiть ваше серце на це. Чи є ще насiння в19

коморi? Бо ще виноград, i фiгове дерево, i дерево гранатове, i дерево оливкове, нiщо не приносило
плоду. Вiд цього дня Я поблагословлю їх. I було слово Господнє до Огiя вдруге двадцятого й че-20

твертого дня того ж мiсяця таке: Скажи Зоровавелю, намiсниковi Юдиному, говорячи: Я затрясу21

небо та землю, i поперевертаю трони царств, i повигублюю силу поганських царств, i поперевер-22
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таю колесницi та тих, хто їздить у них, i попадають конi та їхнi верхiвцi, один мечем одного. Того 23

дня, говорить Господь Саваот, вiзьму Я тебе, Зоровавелю, сину Шеалтiїлiв, Мiй рабе, говорить
Господь, i покладу тебе, немов ту печатку, бо Я тебе вибрав, говорить Господь Саваот.



КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРIЯ

В
осьмого мiсяця другого року Дарiя було Господнє слово до пророка Захарiя, сина Берехiї,1
сина Iддового, таке: Розгнiвався Господь на батькiв ваших палючим гнiвом. I скажи їм:2, 3

Так говорить Господь Саваот: Вернiться до Мене, говорить Господь Саваот, i вернуся до
вас, говорить Господь Саваот. Не будьте, як вашi батьки, що до них кликали стародав-4

нi пророки, говорячи: Так говорить Господь Саваот: Вернiться з дорiг ваших злих i з чинiв ваших
лихих! Та не слухали ви й не прислухались до Мене, говорить Господь. Де вони, батьки вашi? А5

пророки чи ж навiки живуть? Та слова Мої й постанови Мої, що Я наказав рабам Моїм пророкам,6

чи ж не досягли вони до ваших батькiв? I вернулись вони та й сказали: Як задумав Господь Сава-
от зробити нам за нашими дорогами й за нашими чинами, так зробив Вiн iз нами. Двадцятого й7

четвертого дня, одинадцятого мiсяця, це мiсяць шеват, за другого року Дарiя було слово Господнє
до пророка Захарiя, сина Берехiї, сина Iддового, таке: Бачив я цiєї ночi, аж ось на червоному конi8

їде муж, i вiн стоїть мiж миртами, що в глибинi, а за ним конi червонi, рудi та бiлi. I сказав я: Що9

це, мiй пане? I вiдказав менi той Ангол, що говорив зо мною: Я тобi покажу, що це таке. I вiдповiв10

той муж, що стояв мiж миртами, та й сказав: Це тi, що Господь їх послав обiйти землю. I вiдповiли11

вони Господньому Анголовi, що стояв мiж миртами, та й сказали: Перейшли ми землю, i ось уся
земля сидить спокiйно. I вiдповiв Ангол Господнiй та й сказав: Господи Саваоте, аж доки Ти не12

змилосердишся над Єрусалимом та над Юдиними мiстами, на якi Ти гнiваєшся оце сiмдесят лiт? I13

вiдповiв Господь Анголовi, що говорив зо мною, слова добрi, слова втiшливi. I сказав до мене той14

Ангол, що говорив зо мною: Клич, говорячи: Так говорить Господь Саваот: Пiклуюся Я про Єруса-
лим та про Сiон великим пiклуванням. I гнiвом великим Я гнiваюся на тi спокiйнi народи, на яких15

Я мало гнiвався, а вони допомогли злому. Тому так промовляє Господь: Вернуся Я до Єрусалиму16

з милосердям, храм Мiй буде збудований у ньому, говорить Господь Саваот, а мiрничий шнур буде
розтягнений над Єрусалимом. Ще клич та й скажи: Так говорить Господь Саваот: Знов добром17

переповняться мiста Мої, i Господь ще потiшить Сiона, i ще вибере Єрусалима! I звiв я очi свої,18

та й побачив, аж ось чотири роги. I запитав я Ангола, що говорив зо мною: Що це? А вiн вiдказав19

менi: Це тi роги, що розпорошили Юду й Iзраїля та Єрусалим. I Господь показав менi чотирьох20

майстрiв. I запитав я: Що вони приходять зробити? А Вiн вiдказав, говорячи: Це тi роги, що роз-21

порошили Юду, так що нiхто не пiдвiв голови. А цi прийшли настрашити їх, щоб скинути роги тих
народiв, що пiдносять рога проти Юдиного краю, щоб його розпорошити.

I звiв Я очi свої та й побачив, аж ось муж, а в його руцi мiрничий шнур. I сказав я: Куди ти2, 2

йдеш? А вiн вiдказав менi: Щоб змiряти Єрусалим, щоб побачити, яка ширина його та яка довжи-
на його. Аж ось Ангол, що говорив зо мною, виходить, а навпроти нього виходить Ангол iнший.3

I сказав вiн до нього: Бiжи, говори цьому юнаковi, кажучи: Невкрiплений буде Єрусалим через4

многiсть людей та худоби в серединi його. А Я стану для нього, говорить Господь, огняним муром5

навколо, i стану славою в серединi його. Горе, горе, втiкайте з пiвнiчного краю, говорить Господь,6

бо на чотири небеснi вiтри розпорошу Я вас, промовляє Господь. Горе, втiкай до Сiону, мешканко7

дочки Вавилону! Бо так промовляє Господь Саваот: Для слави послав Вiн мене до народiв, що8

вас грабували, бо хто вас доторкується, той доторкується до зiрця Його ока. Бо ось тiльки махну9

Я своєю рукою на них, i для їхнiх рабiв вони здобиччю стануть, i пiзнаєте ви, що Господь Саваот
мене вислав. Спiвай же та тiшся, о дочко Сiону, бо ось Я приходжу та перебуватиму посеред тебе,10

говорить Господь! I дня того прилучаться люди численнi до Господа, i стануть народом Менi, а Я11

перебуватиму посеред тебе, i довiдаєшся, що Господь Саваот мене вислав до тебе. I Юду, спадок12

Свiй, посяде Господь на святiй землi, i вибере Єрусалима Вiн ще! Замовчи ж, всяке тiло, перед13

Господнiм лицем, бо Вiн пробудився з мешкання святого Свого!
I показав Вiн менi Iсуса, великого священика, що стояв перед лицем Господнього Ангола, а са-3

тана стояв по правицi його, щоб противитися йому. I сказав Господь сатанi: Господь буде картати2

тебе, сатано, i буде картати тебе Господь, Який вибрав Собi Єрусалима! Чи ж вiн не головешка, що
вцiлiла вiд огню? А Iсус одягнений був у брудну одежу, i стояв перед лицем Ангола. I вiн загово-3, 4

рив та й сказав до тих, що стояли перед його лицем, говорячи: Здiймiть з нього цю брудну одежу! I
сказав вiн йому: Я зняв з тебе провину твою, i зодягну тебе в шати коштовнi. I вiн сказав: Нехай5
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покладуть чистого завоя на його голову! I поклали чистого завоя на його голову, i зодягли його в
шати, а Ангол Господнiй стояв. I освiдчив Ангол Господнiй Iсусовi, промовляючи: Так говорить 6, 7

Господь Саваот: Якщо ти будеш ходити Моїми дорогами, i якщо стерегтимеш сторожу Мою, тодi
й ти будеш судити Мiй дiм, i також будеш стерегти Мої подвiр’я, i дам тобi ходити помiж тими, що
стоять тут. Послухай но, Iсусе, великий священику, ти та ближнi твої, що сидять перед тобою, бо 8

вони мужi знаменнi, бо ось Я приведу Свого раба Пагiнця. Бо оце той камiнь, що його Я поклав 9

перед Iсусом. На одному каменi сiм очей. Ось Я вирiзьблю на ньому рiзьбу його, говорить Господь
Саваот, i вiдкину вину цiєї землi за один день. Того дня, говорить Господь Саваот, ви будете кли- 10

кати один одного пiд виноград i пiд фiгове дерево.
I вернувся той Ангол, що говорив зо мною, i збудив мене, як чоловiка, якого будять зо сну його. 4

I сказав вiн до мене: Що ти бачиш? А я вiдказав: Бачу я, ось свiтильник, увесь iз золота, i чаша на 2

верху його, i сiм лямпад його на ньому, i по сiм рурочок для лямпад, що на верху його. I двi оливки 3

на ньому, одна з правицi чашi, а одна на лiвицi її. I говорив я й сказав до Ангола, що говорив зо 4

мною, кажучи: Що це, мiй пане? I вiдповiв Ангол, що говорив зо мною, та й сказав менi: Чи ж 5

ти не знаєш, що це таке? А я вiдказав: Нi, пане! I вiдповiв вiн, i сказав менi, говорячи: Оце таке 6

Господнє слово до Зоровавеля: Не силою й не мiццю, але тiльки Моїм Духом, говорить Господь
Саваот. Хто ти, горо велика? Перед Зоровавелем ти станеш рiвниною. I вiн винесе нарiжного 7

каменя при криках: Милiсть, милiсть йому! I було менi слово Господнє таке: Зоровавелевi руки 8, 9

заклали цей дiм, i руки його викiнчать, i ти пiзнаєш, що Господь Саваот послав мене до вас. Бо 10

хто буде погорджувати днем малих речей? Але будуть тiшитися, i будуть дивитись на теслярського
виска в руцi Зоровавеля тi семеро, Господнi очi, що ходять по всiй землi. I заговорив я та й до 11

нього сказав: Що це за двi оливки праворуч свiчника й лiворуч його? I заговорив я вдруге, та й до 12

нього сказав: Що це за двi галузки оливок, що через двi золотi рурки виливають з себе золото? I 13

сказав вiн до мене, говорячи: Хiба ти не знаєш, що це? А я вiдказав: Нi, пане! I вiн сказав: Це два 14

Помазанцi, що стоять перед Господом всiєї землi.
I знову пiднiс я свої очi, та й побачив, аж ось летить звiй. I сказав вiн до мене: Що ти бачиш? 5, 2

А я вiдказав: Я бачу летючого звоя. Довжина його двадцять мiрою лiктем, а ширина його десять
лiктiв. I сказав вiн менi: Це те прокляття, що виходить на поверхню всiєї землi. Бо кожен злодiй 3

буде безкарний згiдно з тим, що з цього боку звою написане, i кожен, хто присягає ложно, буде
безкарний згiдно з тим, що з того боку звою написане. I привiв Я його, прокляття, говорить Го- 4

сподь Саваот, i прийде воно до дому злодiя, i до дому того, хто ложно присягає Йменням Моїм, i
воно мiцно осядеться в серединi дому його, i вигубить його, i дерева його та камiння його. I вийшов 5

той Ангол, що говорив зо мною, та й до мене сказав: Зведи но свої очi й побач, що це виходить? I 6

сказав я: Що це таке? А вiн вiдказав: Це ефа, що виходить. I ще вiн сказав: Це їхнє око в усьому
Краї. Аж ось пiднялася олив’яна покришка, а це була одна жiнка, що сидiла посеред ефи. I вiн 7, 8

сказав: Це та несправедливiсть. I кинув її до середини ефи, i кинув олив’яного куска до її отвору. I 9

звiв я очi свої та й побачив, аж ось двi жiнки виходять, i вiтер гудiв в їхнiх крилах, а їхнi крила як
крила чорногуза. I пiдняли вони ефу мiж землею та мiж небом. I сказав я до Ангола, що зо мною 10

говорив: Куди вони несуть цю ефу? I сказав вiн до мене: Щоб збудувати їй дiм у краю Шiн’ар. А 11

коли вiн буде поставлений, то буде покладена там на мiсцi своєму.
I знову звiв я очi свої та й побачив, аж ось чотири колесницi виходять з-мiж двох гiр, а тi гори 6

гори з мiдi. В колесницi першiй конi червонi, а в колесницi другiй конi чорнi, а в колесницi третiй 2, 3

конi бiлi, а в колесницi четвертiй конi пасастi, мiцнi. I вiдповiв я та й сказав до Ангола, що говорив 4

зо мною: Що це таке, мiй пане? I Ангол вiдповiв та й сказав до мене: Це чотири небеснi вiтри, що 5

виходять пiсля стояння перед Господом усiєї землi. У котрiм конi чорнi, тi виходять до пiвнiчного 6

краю, а тi бiлi вийшли за ними, а тi пасастi вийшли до пiвденного краю, а тi сильнi вийшли й шука- 7

ли ходи, щоб перейти по землi. I вiн сказав: Iдiть, ходiть по землi! I ходили вони по землi. I кликнув 8

вiн до мене й казав менi, говорячи: Побач, тi, що вийшли до пiвнiчного краю, заспокоїли духа мого в
пiвнiчному краї. I було менi слово Господнє таке: Вiзьми вiд вигнання, вiд Хелдая, i вiд Товiйї, i вiд 9, 10

Єдаї, i прийдеш ти того дня, i ввiйдеш до дому Йошiйї, Цефанiєвого сина, що прийшли з Вавилону.
I вiзьмеш срiбло та золото, i зробиш корону, i покладеш на голову Iсуса, Єгосадакового сина, ве- 11

ликого священика. I скажеш до нього, говорячи: Так говорить Господь Саваот, промовляючи: Оце 12

муж, Цема iм’я йому, i зо свого мiсця виросте вiн, i збудує храма Господнього. I вiн збудує храма 13
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Господнього, i вiн буде носити величнiсть, i сяде, i буде панувати на тронi своєму, i вiн стане свяще-
ником на тронi своєму, i рада миру буде помiж ними обома. А тi корони будуть Хелдаєвi, i Товiйї,14

i Єдаї, i Хеновi, сину Цефанiї, на пам’ятку в храмi Господньому. I далекi прийдуть, i побудують у15

храмi Господньому, i ви пiзнаєте, що Господь Саваот послав мене до вас. I це станеться, якщо ви
конче будете слухати голосу Господа, вашого Бога!

I сталося, у четвертому роцi царя Дарiя було Господнє слово до Захарiя четвертого дня дев’-7
ятого мiсяця, кiслева. I послав Бет-Ел Сар’ецера й Регем-Мелеха та людей його, щоб Господа2

вблагати, щоб сказати священикам, якi в домi Господа Саваота, та пророкам, говорячи: Чи я маю3

плакати п’ятого мiсяця та постити, як я робив це багато рокiв? I було слово Господа Саваота таке:4

Говори до всього народу землi й до священикiв, кажучи: Якщо ви постили та лементували п’ятого5

й сьомого мiсяця, i то сiмдесят рокiв чи то ви постили для Мене? А коли ви їсте та коли ви п’є-6

те, чи ж то не собi ви їсте й не собi ви п’єте? Чи ж це не тi слова, якi Господь виголошував через7

давнiх пророкiв, коли Єрусалим був населений та спокiйний, i його мiста навколо нього, i пiвдень,
i рiвнина були населенi? I було до Захарiя слово Господнє таке: Так говорить Господь Саваот,8, 9

промовляючи: Судiть суд по правдi, i чинiть один одному милосердя та милiсть. А вдови й сироти,10

чужинця та вбогого не гнобiть, i не думайте зла один одному в серцi своєму! Та вони не хотiли11

слухати, i вiдвернули своє рамено вiд Мене, а вуха свої вчинили тяжкими, щоб не слухати, i сер-12

це своє зробили кременем, щоб не слухати Закону, та тих слiв, що послав Господь Саваот Своїм
Духом через давнiх пророкiв. I був великий гнiв вiд Господа Саваота. I сталося, як Я кликав, то13

вони не слухалися, так вони будуть кликати, та не буду Я слухати, каже Господь Саваот. I розвiяв14

Я їх по всiх народах, якi не знали їх, а Край був спустошений по них, так що не було такого, хто б
переходив чи вертався, i вони зробили улюблений Край спустошенням.

I було менi слово Господнє таке: Так говорить Господь Саваот: Заздрю Я за Сiон великою за-8, 2

здрiстю, i великою ревнiстю Я заздрю за нього. Так говорить Господь: Вернуся Я до Сiону, i буду3

пробувати в серединi Єрусалиму, i буде зватися Єрусалим Мiстом Правди, а гора Господа Саваота
горою святою. Так говорить Господь Саваот: Ще будуть сидiти на єрусалимських майданах дiди4

та баби, i кожен з палицею в своїй руцi через довгий вiк. А мiськi майдани будуть переповненi5

хлопцями та дiвчатами, що будуть бавитися на майданах його. Так говорить Господь Саваот: Коли6

дивне це в очах останку народу цього за цих днiв, чи ж воно буде дивне в очах Моїх? промовляє Го-
сподь Саваот. Так говорить Господь Саваот: Ото Я спасу Свiй народ iз схiднього краю та з краю7

заходу сонця. I спроваджу Я їх, i вони будуть пробувати в серединi Єрусалиму, i стануть народом8

Моїм, а Я стану їм Богом у правдi та в праведностi. Так говорить Господь Саваот: Нехай стануть9

сильними вашi руки, ви, що слухаєте цими днями слова цi з уст пророкiв, що були в день закладин
дому Господа Саваота, храму, щоб був побудований. Бо перед цими днями не було нагороди для10

людини, анi нагороди для худоби, i для того, хто виходив, i для того, хто входив не було спокою вiд
ворога, i пускав Я всiх людей одного проти одного. Тому Я тепер для останку оцього народу не бу-11

ду такий, як за тих давнiх днiв, промовляє Господь Саваот. Бо буде насiння миру: виноград дасть12

свiй плiд, а земля урожай свiй подасть, а небо дасть росу свою, i вчиню Я, що решта оцього народу
це все посяде. I станеться, як були ви прокляттям серед народiв, доме Юдин та доме Iзраїлiв, так13

Я вас спасу, i ви станете благословенням. Не бiйтесь, хай змiцнiють вашi руки! Бо так промовляє14

Господь Саваот: Як Я думав зробити вам зле, коли вашi батьки прогнiвляли Мене, промовляє Го-
сподь Саваот, i не жалував Я, так знову задумав Я днями оцими вчинити добро Єрусалимовi та15

Юдиному домовi. Не бiйтесь! Оце речi, якi будете робити: Говорiть правду один одному, правду16

та суд миру судiть у ваших брамах. I не думайте зла в своїм серцi один проти одного, i не любiть17

неправдивої присяги, бо це все оте, що зненавидив Я, промовляє Господь. I було менi слово Го-18

споднє таке: Так говорить Господь Саваот: Пiст четвертого, i пiст п’ятого, i пiст сьомого, i пiст19

десятого мiсяця стане для Юдиного дому на радiсть i на втiху, та на веселi свята, але правду та мир
кохайте! Так говорить Господь Саваот: Ще прийдуть народи та мешканцi численних мiст. I при-20, 21

йдуть мешканцi одного мiста до другого, кажучи: Ходiмо, ходiмо вблагати Господа, шукати Господа
Саваота! Пiду також я. I поприходять численнi народи та сильнi люди шукати Господа Саваота в22

Єрусалимi, i благати Господа. Так говорить Господь Саваот: I станеться тими днями, що схоплять23

десять мужiв з усiх язикiв тих народiв, i схоплять за полу юдея, говорячи: Ходiмо з вами, бо ми
чули: Бог з вами!
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Пророцтво Господнього слова на землю Хадрах та Дамаск, мiсця спочинку його, бо око Госпо- 9
днє на Арам та на всi Iзраїлевi племена, а також на Гамат, що межує iз ним, на Тир та Сидон, бо вiн 2

став дуже мудрий. I Тир твердиню собi збудував, i срiбла нагромадив, як пороху, а щирого золота 3

як багна на вулицях. Ось Господь зробить бiдним його, i на морi поб’є його потугу, i вiн сам буде 4

пожертий огнем. Побачить це Ашкелон, та й злякається, i Азза, i дуже настрашиться, i Екрон, бо 5

надiя його засоромиться. I згине цар iз Аззи, а Ашкелон не буде заселений. I буде в Ашдодi сидiти 6

байстрюк, i Я вигублю гордiсть филистимлян. I викину кров його з його уст, а гидоту його з-мiж 7

зубiв його, i для нашого Бога достанеться й вiн, i вiн буде, як князь той у Юдi, а Екрон як євусей.
I стану табором бiля Свого дому проти вiйська, проти того, хто переходить i хто вертається; i вже 8

не перейде гнобитель повз них, бо тепер Я це бачив Своїми очима. Радiй вельми, о дочко Сiону, 9

веселись, дочко Єрусалиму! Ось Цар твiй до тебе гряде, справедливий i повний спасiння, покiр-
ний, i їде на ослi, i на молодiм вiслюковi, синi ослицi. I вигублю Я колесницi з Єфрема, i коня з 10

Єрусалиму, i вiйськовий лук знищений буде. I народам Вiн мир сповiстить, а Його панування вiд
моря до моря, i вiд Рiки аж до кiнцiв землi. Також ти, за кров заповiту твого Я пустив твоїх в’язнiв 11

iз ями, в якiй немає води. До твердинi вернiться, о в’язнi надiї! I сьогоднi звiщаю: Подвiйно тобi 12

поверну! Бо Юду собi натягну, немов лука, наповню Єфремом його, i збуджу твоїх синiв, Сiоне, на 13

синiв твоїх, Яване, i вчиню Я тебе за меча для лицарства. А Господь з’явиться над ними, i стрiла 14

Його вийде, як блискавка, i Господь Бог засурмить у сурму, i пiде пiвденними бурями. I Господь 15

Саваот берегтиме всiх їх, i вони поїдять та потопчуть камiння, що кидається, i вони будуть пити та
будуть шумiти, немов те вино, i будуть повнi, як чаша жертовна, неначе тi роги жертiвника. I спасе 16

їх Господь, їхнiй Бог, того дня, Свiй народ, як отару, бо вони, як камiння корони, засяють у Краї
Його. i що за добро Його буде, i що за краса Його! Збiжжя поможе рости юнакам, а дiвчатам вино 17

молоде.
Просiть вiд Господа дощу часу весняного пiзнього дощу, Господь чинить блискавки, i зливний 10

дощ посилає їм, кожному траву на полi. Бо говорять марноту домовi божки, i вiщуни бачать лжу, 2

i розказують сни неправдивi, потiшають марнотою. Тому вони бродять, немов та отара, мандрують
вони, бо без пастиря. На пастирiв гнiв Мiй палає, а козлiв навiщу, бо стадо Своє, Юдин дiм пока- 3

рає Господь Саваот, i вчинить Вiн їх, немов Своїм славним конем на вiйнi. З нього буде нарiжник, 4

iз нього кiлок, з нього лук бойовий, з нього вийдуть керманичi разом усi, I будуть, немов те ли- 5

царство, що топче воно на вiйнi, як болото на вулицях, i будуть вони воювати, бо з ними Господь,
i кiннотних їздцiв засоромляться. I вчиню Я лицарським дiм Юдин, а дiм Йосипiв спасу, i верну 6

їх, бо змилосердивсь над ними, i стануть вони, нiби Я їх не кидав, Бо Я Господь Бог їхнiй, i буду Я
їх вислуховувати. I стане лицарським Єфрем, i звеселiє їхнє серце, немов вiд вина, а їхнi сини це 7

побачать та будуть радiти, потiшиться серце їхнє Господом. Я їм дам знака та їх позбираю, бо Я 8

викупив їх, i множитись будуть, як множились. I розсiю Я їх мiж народами, i в далеких краях вони 9

будуть Мене згадувати, i житимуть з дiтьми своїми, i вернуться. I верну їх iз краю єгипетського, i 10

позгромаджую їх iз Ашшуру, i введу їх до краю Гiлеаду й Лiвану, i мiсця не вистачить їм. I прийде 11

по морi нещастя, i хвилi на морi ударить, i повисихають усi глибини Рiки, i буде понижена гордiсть
Ашшуру, i вiд Єгипту вiдiйметься берло. I змiцню їх у Господi, i Йменням Його вони будуть ходити, 12

говорить Господь!
Лiване, вiдкрий свої дверi, i огонь пожере з твоїх кедрiв! Голоси, кипарисе, бо кедр он упав, 11, 2

пограбованi пишнi! Голосiте, башанськi дуби, бо лiс неприступний звалився! Чути голос виття па- 3

стухiв, бо гордощi їхнi пограбованi! Чути рик левчукiв, бо йорданська краса попустошена... Так 4

говорить Господь, мiй Бог: Паси ти отару, яка на зарiз, що рiжуть їх їхнi купцi i не виннi, а їхнi про- 5

давцi промовляють: Благословенний Господь, що я збагатiв! А їхнi пастухи не помилують їх!... Бо 6

Я не помилую бiльше вже мешканцiв цеї землi, промовляє Господь. I ось передам Я людину, одного
одному до рук, та до рук царя їхнього, i землю вони потовчуть, i Я з їхнiх рук не врятую нiкого! I 7

пас Я отару, яка на зарiз тим, хто торгує отарою. I взяв Я Собi два киї, i одного назвав: Милiсть, а
одного назвав: Згода, i пас Я отару. I знищив Я трьох пастухiв за один мiсяць. I Я втратив терпiння 8

до них, бо душа їхня обридила Мене. Тому Я сказав: Не пастиму вас! Та вiвця, що має померти, 9

нехай умре, а що має погублена бути хай буде погублена, а позосталi хай тiло одна однiєї з’їдять! I 10

Я взяв Свого кия Милiсть, i його поламав, щоб зламати Свого заповiта, якого Я склав був зо всiма
народами. I вiн зламаний був того дня, i пiзнали покупцi отари, якi на Мене вважають, що це слово 11
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Господнє. I сказав Я до них: Якщо добре це в ваших очах, дайте платню Мою, а як нi, перестаньте!12

I вони Мою платню вiдважили тридцять срiбнякiв. I промовив до мене Господь: Кинь її ганчаревi,13

ту славну цiну, що вони оцiнили Мене! I Я взяв отi тридцять срiбнякiв, i те кинув до дому Госпо-
днього, до ганчаря. I зламав Я Свого кия другого, Згоду, щоб зламати братерство мiж Юдою та14

мiж Iзраїлем. I промовив до мене Господь: Ще вiзьми собi знаряддя пастуха нерозумного. Бо ось15, 16

Я настановлю пастиря на землi, вiн загублених не вiдвiдає, розпорошеного не буде шукати, i зла-
маної не вилiкує, стоячої не годуватиме, а м’ясо ситої їстиме, i ратицi їхнi поламає. Горе негiдному17

пастиревi, який покидає отару! Меч на рамено його та в його праве око: конче всохне рамено йому,
i конче стемнiє його праве око!

Пророцтво Господнього слова на Iзраїля. Говорить Господь, що небо напнув та землю заклав, i12
вформував дух людинi у нутрi її: Ось Я Єрусалим учиню за келiха оп’янiння всiм народам навколо,2

i на Юду також, коли буде в облозi на Єрусалим. I буде в той день, Я зроблю Єрусалима за камiнь3

тяжкий всiм народам: усi, хто буде його порушати, будуть конче пораненi, i зберуться на нього всi
народи землi. Того дня, промовляє Господь, ударю всiх коней сполошенням, i шаленством його4

верхiвця, а над Юдиним домом вiдкрию Я очi Свої, i всiх коней народiв поб’ю слiпотою. I скажуть5

тодi князi Юдинi в серцi своєму: Моя потуга то мешканцi Єрусалиму у Господi Саваотi, їхньому
Бозi! Того дня Я вчиню князiв Юди, немов ту жаровню з огнем мiж дровами, i як палаючий смо-6

лоскип мiж снопами, i будуть вони пожирати праворуч i лiворуч всi довкiльнi народи. I знову осяде
на мiсцi своєму Єрусалим, у Єрусалимi. I Господь допоможе найперше Юдиним наметам, щоб не7

збiльшилась слава Давидового дому та єрусалимського мешканця понад Юду. Того дня оборо-8

нить Господь єрусалимського мешканця, i буде того дня той, хто спотикається серед них, як Давид,
а дiм Давидiв як Бог, як Ангол Господнiй перед ними. I станеться в день той, i Я буду шукати, щоб9

понищити всi тi народи, що приходять на Єрусалим. А на Давидiв дiм та на єрусалимського ме-10

шканця Я виллю Духа милости та молитви. I будуть дивитись на Мене, Кого прокололи, i будуть за
Ним голосити, як голоситься за одинцем, i гiрко заплачуть за Ним, як плачуть за первенцем. Того11

дня здiйметься велике голосiння в Єрусалимi, як голосiння Гададрiммона в Мегiддонськiй долинi.
I буде земля голосити, кожен рiд окремо: окремо рiд дому Давида, i окремо жiнки їх, окремо рiд до-12

му Натана, й окремо жiнки їх, окремо рiд дому Левiя, i окремо жiнки їх, окремо рiд Шiм’ї, i окремо13

жiнки їх. Усi роди, якi позостали, кожен рiд окремо, i окремо жiнки їх.14

Того дня вiдкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканцiв для жер-13
тви за грiх i за нечистоту. I станеться в день той, говорить Господь Саваот, повигублюю ймення2

бовванiв з землi, i не будуть вони бiльше згадуватись, бо й пророкiв та духа нечистого виведу Я iз
землi! I станеться, коли буде хто пророкувати ще, то скажуть йому його батько та мати його, що3

його породили: Не будеш ти жити, бо ложне говориш Господнiм Iм’ям! I заколють його його батько
та мати його, що його породили, за те, що неправду вiн пророкував. I станеться в день той, по-4

соромленi будуть пророки отi, кожен видiнням своїм, коли пророкував вiн, i волосяницi не будуть
вони зодягати, щоб обманювати. I скаже вiн: Я не пророк, я людина, що порає землю, бо земля5

мiй набуток з юнацтва мого. А коли йому скаже хто: Що це за рани на твоїх руках? то вiдкаже:6

Побито мене в домi тих, хто кохає мене... О мечу, збудися на Мого пастиря та на мужа, Мого това-7

риша, каже Господь Саваот! Удар пастиря i розпорошаться вiвцi, i Я оберну на малих Свою руку. I8

станеться в цiлому Краї, говорить Господь, двi частинi в нiм витятi будуть, помруть, а третя частина
зоставлена буде у ньому. I цю третю частину введу на огонь, i очищу їх, як очищається срiбло, i їх9

випробую, як випробовується оте золото. Вiн кликати буде Ймення Моє, i Я йому вiдповiм i скажу:
Це народ Мiй, а вiн скаже: Господь то мiй Бог!

Ось день настає для Господа, i серед тебе подiлена буде здобич. I зберу всi народи до Єрусали-14, 2

му на бiй, i буде здобуте це мiсто, i пограбованi будуть доми, а жiнки побезчещенi. I вийде пiвмiста
в полон на вигнання, а решта народу не буде погублена з мiста. I вийде Господь, i стане на прю3

iз народами цими, як дня боротьби Його, за дня бою. I того дня стануть ноги Його на Оливнiй4

горi, що перед Єрусалимом зо сходу, а Оливна гора на свої половини роздвоїться, на схiд i на захiд,
на дуже велику долину. I на пiвнiч осунеться половина гори, а половина її на пiвдень. I втiкати ви5

будете в долину Моїх гiр, бо долина гiрська сягатиме по Ацал. I втiкати ви будете, як утiкали перед
землетрусом за днiв Уззiйї, царя Юдиного. I прийде Господь, Бог мiй, i з Ним усi святi. I станеться6

в день той, свiтла не буде, i буде холод та замерзання. I буде єдиний то день, Господу знаний, то7
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буде не день, i не нiч, i буде, на час вечора станеться свiтло. I станеться в день той, вийде з Єруса- 8

лиму живая вода, половина її до схiднього моря, а половина її до моря захiднього. Лiтом i зимою це
буде. I стане Господь за царя над землею всiєю, Господь буде один того дня, i одне Ймення Його. 9

Уся ця земля стане степом вiд Геви до Рiммону, на пiвдень Єрусалиму, який стане високим, i пробу- 10

ватиме на мiсцi своєму вiд брами Венiямина аж до мiсця Першої брами, аж до брами Нарiжинкiв,
i вiд башти Хананеїла аж до царського чавила. I осядуть у ньому, i закляття вже бiльше не буде, i 11

безпечно сидiтиме Єрусалим. А оце буде рана, що нею поранить Господь всi народи, хто пiде вiй- 12

ною на Єрусалим: згниє тiло його, хоч вiн на ногах своїх буде стояти, i очi йому погниють в своїх
ямках, i язик його погниє в своїх устах. I станеться в день той, мiж ними настане велике збенте- 13

ження, i схопить один руку одного, i пiдiйметься рука його понад руку свого ближнього. I навiть 14

Юда воюватиме в Єрусалимi, i буде згромаджений маєток всiх навкiльних народiв, золото й срiбло
та одiж, дуже багато. I буде такий самий удар на коня, мула, верблюда й осла, та на всяку худобу, 15

що буде в таборах у них, як пораза оця. I станеться, що позосталi з усiх тих народiв, що приходили 16

на Єрусалим, то будуть приходити з року на рiк, щоб вклонятись Царевi, Господу Саваоту, i щоб
святкувати свято Кучок. I станеться, хто вiд земних племен до Єрусалиму не прийде, щоб вклоня- 17

тись Царевi, Господу Саваоту, то не буде дощу в них. А якщо не прийде племено єгипетське, i не 18

ввiйде всередину, то буде на них та пораза, якою народи ударить Господь, хто святкувати свято Ку-
чок не прийде. Оце грiх Єгиптовi буде, i грiх всiм народам, хто святкувати свято Кучок не прийде. 19

Буде того дня на кiнських дзвiнках: Святе Господевi, i будуть горнята в Господньому домi, немов тi 20

кропильницi перед жертовником. I буде усяке горня в Єрусалимi та в Юдi святiстю для Господа 21

Саваота, i будуть приходити всi, хто жертву приносить, i будуть з них брати й варитимуть в них. I
того дня не буде вже бiльше купця в домi Господа Саваота.
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П
ророцтво Господнього слова до Iзраїля через Малахiю. Я вас покохав, говорить Го-1, 2

сподь, а ви кажете: Як Ти нас покохав? Чи ж не брат Iсав Якову? каже Господь, а Я
Якова був покохав, а Iсава зненавидiв, i зробив його гори спустошенням, а спадок йо-3

го для шакалiв пустинi. Коли скаже Едом: Ми зруйнованi, та знову збудуємо руїни,4

то так промовляє Господь Саваот: Вони побудують, а Я розвалю! I звати їх будуть: Країна безбо-
жности, i народ, на якого навiки розгнiвавсь Господь! I вашi очi побачать оце, i ви скажете: Стане5

великий Господь понад границю Iзраїлеву! Шанує син батька, а раб свого пана; та якщо Я вам6

батько, де пошана Моя? А якщо Я вам пан, де страх передо Мною? говорить Господь Саваот вам,
священики, що погорджуєте Моїм Iменням та й кажете: Чим ми погордили Йменням Твоїм? На7

жертiвник Мiй ви приносите хлiб занечищений i кажете: Чим Тебе ми зневажили? Тим, що кажете
ви: Трапеза Господня вона погорджена! I коли ви проносите в жертву слiпе, це не зле? I як кульгаве8

та хворе приносите, чи ж це не зле? Принеси но подiбне своєму намiсниковi, чи тебе вiн вподобає,
чи пiдiйме обличчя твоє? промовляє Господь Саваот. А тепер ублагайте ви Боже лице, i хай стане9

для нас милостивим. З ваших рук це було, то хiба кому з вас Вiн обличчя пiдiйме? говорить Господь
Саваот. Нехай хто серед вас замкне дверi святинi, i не буде надармо освiчувати Мого жертiвника!10

Я не маю вподоби до вас, говорить Господь Саваот, i з ваших рук не вподобаю дару! Бо вiд сходу11

сонця й аж по захiд його звеличиться Ймення Моє мiж народами, i кадиться в кожному мiсцi для
Ймення Мого дар чистий, бо звеличиться Ймення Моє мiж народами, каже Господь Саваот. Ви12

ж Його зневажаєте, кажучи: Трапеза Господня вона занечищена, й дохiд її, обриджена страва її. I13

до того говорите: Ось стiльки працi! i ним нехтуєте, говорить Господь Саваот, i приносите крадене,
i кульгаве та хворе, i таку жертву хлiбну приносите. Чи буде воно Менi миле з рук ваших? говорить
Господь. I проклятий обманець, що в стадi його є самець, а вiн обiцяє та в жертву дає Господевi14

зiпсуте, а Я Цар великий, говорить Господь, i серед народiв грiзне Моє Ймення!
А тепер до вас заповiдь цяя, священики! Якщо ви не послухаєтесь, i не покладете на серце2, 2

собi, щоб Iменню Моєму давати хвалу, говорить Господь Саваот, то пошлю Я прокляття на вас, i
прокляну благословення вашi, i вже проклинаю, бо ви не берете до серця цього! Ось Я обiтну вам3

рамено, i розпорошу нечистiсть на ваших обличчях, нечистiсть свят ваших, i до неї вас винесуть.
I пiзнаєте ви, що Я заповiдь вам цю послав, щоб був заповiт Мiй з Левiєм, каже Господь Саваот.4

Заповiт Мiй з ним був для життя та для миру, i Я дав йому страх, i вiн налякався Мене, та боявсь5

перед Iменням Моїм. Закон правди в устах його був, i не знайшлась на губах його кривда, у мирi6

й простотi ходив вiн зо Мною, i багато-кого вiдвернув вiд вини. Бо уста священиковi знання сте-7

режуть та Закона шукають iз уст його, бо вiн Ангол Господа Саваота. А ви вiдхилились з дороги,8

вчинили таке, що багато спiткнулись в Законi, Левiєвого заповiта понищили, говорить Господь Са-
ваот. Тому то i Я вас зробив погорджуваними й низькими для всього народу, бо не стережете дорiг9

Моїх ви, та не безстороннi в Законi. Чи Отець нам усiм не один? Хiба Бог не один нас створив?10

Чому ж один одного зраджуємо ми, щоб нам зневажати заповiт батькiв наших? Зраджує Юда, i11

робиться нечисть серед Iзраїля та в Єрусалимi, бо Юда зневажив святиню Господню, яку покохав
був, i дочку бога чужого за жiнку узяв. Нехай Господь вигубить кожного, хто таке робить, того,12

хто чуває та вiдповiдає з наметiв Якова, i хто дар приносить Господу Саваоту. I робите й друге13

таке: Господнього жертiвника ви слiзьми покриваєте, плачем та стогнанням, бо до дарiв уже Вiн
не звернеться бiльше, i милої жертви з рук ваших не вiзьме. А ви ще й говорите: Защо? За те,14

що засвiдчив Господь мiж тобою й жоною юнацтва твого, якiй ти невiрнiсть вчинив, а вона ж твоя
подруга, i дружина умови твоєї! Хiба Бог не один нас учинив? I залишок духу Його. А що цей15

один? Насiння вiд Бога шукав. Тому свого духа пильнуйте, i дружину юнацтва свойого не зраджуй-
те! Бо ненавиджу розвiд, говорить Господь, Бог Iзраїлiв, i того, хто вкриває насильством одежу16

свою, промовляє Господь Саваот. Тому свого духа пильнуйте, i не зраджуйте! Словами своїми ви17

мучите Господа, та й питаєте ще: Чим ми мучимо? Говоренням вашим: Кожен, хто чинить лихе, той
добрий у Господнiх очах, i Вiн у них уподобання має, або: Де Бог правосуддя?

Ось Я посилаю Свого Ангола, i вiн перед обличчям Моїм приготує дорогу. I нагло прибуде до3
храму Свого Господь, Якого шукаєте ви, i Ангол заповiту, Якого жадаєте. Ось iде Вiн, говорить
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Господь Саваот! I хто витерпить день Його прибуття, i хто встоїть, коли Вiн з’явиться? Бо Вiн, як 2

огонь той у золотаря, i як у пральникiв луг. I Вiн сяде топити та чистити срiбло, i очистить синiв 3

Левiя, i їх перечистить, як золото й срiбло, i будуть для Господа жертву приносити в правдi. Тодi 4

буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господа, як за днiв вiковiчних i за рокiв стародавнiх. I 5

прибуду до вас Я на суд, i буду свiдком швидким проти чарiвникiв, i на перелюбникiв, i проти тих,
хто присягу складає на лжу, i проти тих, хто заплатою наймита тисне, вдову й сироту, хто вiдхи-
лює право чужинця, Мене ж не боїться, говорить Господь Саваот. Бо Я, Господь, не змiнююся, 6

тому ви, сини Якововi, не будете знищенi. Вiд устав Моїх ви вiдступили з днiв ваших батькiв, i 7

їх не стерегли. Вернiться ж до Мене, i вернусь Я до вас! промовляє Господь Саваот. Та говорите
ви: У чому повернемось? Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте, ще й говорите: Чим 8

ми Тебе обманили? Десятиною та приносами! Прокляттям ви проклятi, а Мене обманили, о лю- 9

ду ти ввесь! Принесiть же ви всю десятину до дому скарбницi, щоб страва була в Моїм храмi, i 10

тим Мене випробуйте, промовляє Господь Саваот: чи небесних отворiв вам не вiдчиню, та не вил-
лю вам благословення аж надмiр? I ради вас насварю Я все те, що жере, i воно не понищить вам 11

земного плоду, i не заб’є винограду вам на полi, говорить Господь Саваот. I будуть всi люди вва- 12

жати вас блаженними, бо будете ви любим Краєм, говорить Господь Саваот. Жорсткi вашi слова 13

проти Мене, говорить Господь, а ви кажете: Що ми на Тебе сказали? Ви кажете: Марнiсть слу- 14

жити для Бога! I що за користь, що ми стережемо Його службу, та ходимо в жалобi перед лицем
Господа Саваота? А тепер ми вважаємо пишних щасливими, i тi, хто вчиняє безбожне, будуються 15

та випробовують Бога, i втiкають... Змовлялись тодi один з одним i тi, хто страх перед Господом 16

має, i прислухавсь Господь, i почув, i перед обличчям Його була писана пам’ятна книга про тих,
хто страх перед Господом має, i хто поважає Ймення Його. I будуть Менi вони власнiстю, каже 17

Господь Саваот, на той день, що вчиню, i змилосерджусь над ними, як змилосерджується чоловiк
над синами своїми, що служать йому. I ви знову побачите рiзне мiж праведним та нечестивим, мiж 18

тим, хто Боговi служить, та тим, хто не служить Йому.
Бо ось наступає той день, що палає, як пiч, i стануть всi пишнi та кожен, хто чинить безбожне, 4

соломою, i спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот, Який не позоставить їм
кореня, анi галузки. А для вас, хто Ймення Мойого боїться, зiйде Сонце Правди та лiкування в 2

промiнях Його, i ви вийдете та поскакаєте, мов тi ситi телята! I безбожних топтати ви будете, бо 3

стануть за попiл вони пiд п’ятами нiг ваших у той день, що його Я вчиню, промовляє Господь Сава-
от. Згадайте Закона Мойсея, Мого раба, що йому наказав на Хоривi устави й права щодо всього 4

Iзраїля. Ось Я пошлю вам пророка Iллю, перше нiж день Господнiй настане, великий й страшний! 5

I приверне вiн серце батькiв до синiв, i серце синiвське до їхнiх батькiв, щоб Я не прийшов, i не 6

вразив цей Край прокляттям!



ЄВАНГЕЛIЯ

ВIД СВ. МАТВIЯ

К
нига родоводу Iсуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового: Авраам породив Iса-1, 2

ка, а Iсак породив Якова, а Якiв породив Юду й братiв його. Юда ж породив Фареса та3

Зару вiд Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив4

Амiнадава, Амiнадав же породив Наассона, а Наассон породив Салмона. Салмон же5

породив Вооза вiд Рахави, а Вооз породив Йовiда вiд Рути, Йовiд же породив Єссея. А Єссей6

породив царя Давида, Давид же породив Соломона вiд Урiєвої. Соломон же породив Ровоама, а7

Ровоам породив Авiю, а Авiя породив Асафа. Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив8

Йорама, Йорам же породив Озiю. Озiя ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза, Ахаз же9

породив Єзекiю. А Єзекiя породив Манасiю, Манасiя ж породив Амоса, а Амос породив Йосiю.10

Йосiя ж породив Йоякима, Йояким породив Єхонiю й братiв його за вавилонського переселен-11

ня. А по вавилонськiм переселеннi Єхонiя породив Салатiїля, а Салатiїль породив Зоровавеля.12

Зоровавель же породив Авiюда, а Авiюд породив Елiякима, а Елiяким породив Азора. Азор же13, 14

породив Садока, а Садок породив Ахiма, а Ахiм породив Елiюда. Елiюд же породив Елеазара, а15

Елеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова. А Якiв породив Йосипа, мужа Марiї, що з неї16

родився Iсус, званий Христос. А всiх поколiнь вiд Авраама аж до Давида чотирнадцять поколiнь,17

i вiд Давида аж до вавилонського переселення чотирнадцять поколiнь, i вiд вавилонського пере-
селення до Христа поколiнь чотирнадцять. Народження ж Iсуса Христа сталося так. Коли Його18

матiр Марiю заручено з Йосипом, то перш, нiж зiйшлися вони, виявилося, що вона має в утробi вiд
Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, i не бажавши ославити її, хотiв тайкома вiдпу-19

стити її. Коли ж вiн те подумав, ось з’явивсь йому Ангол Господнiй у снi, промовляючи: Йосипе,20

сину Давидiв, не бiйся прийняти Марiю, дружину свою, бо зачате в нiй то вiд Духа Святого. I вона21

вродить Сина, ти ж даси Йому йменна Iсус, бо спасе Вiн людей Своїх вiд їхнiх грiхiв. А все оце22

сталось, щоб збулося сказане пророком вiд Господа, який провiщає: Ось дiва в утробi зачне, i23

Сина породить, i назвуть Йому Ймення Еммануїл, що в перекладi є: З нами Бог. Як прокинувся24

ж Йосип зо сну, то зробив, як звелiв йому Ангол Господнiй, i прийняв вiн дружину свою. I не знав25

вiн її, аж Сина свого первородженого вона породила, а вiн дав Йому ймення Iсус.
Коли ж народився Iсус у Вiфлеємi Юдейськiм, за днiв царя Iрода, то ось мудрецi прибули до2

Єрусалиму зо сходу, i питали: Де народжений Цар Юдейський? Бо на сходi ми бачили зорю Йо-2

го, i прибули поклонитись Йому. I, як зачув це цар Iрод, занепокоївся, i з ним увесь Єрусалим. I,3, 4

зiбравши всiх первосвященикiв i книжникiв людських, вiн випитував у них, де має Христос народи-
тись? Вони ж вiдказали йому: У Вiфлеємi Юдейськiм, бо в пророка написано так: I ти, Вiфлеєме,5, 6

земле Юдина, не менший нiчим мiж осадами Юдиними, бо з тебе з’явиться Вождь, що буде Вiн па-
сти народ Мiй iзраїльський. Тодi Iрод покликав таємно отих мудрецiв, i докладно випитував їх про7

час, коли з’явилась зоря. I вiн вiдiслав їх до Вiфлеєму, говорячи: Iдiть, i пильно розвiдайтеся про8

Дитятко; а як знайдете, сповiстiть мене, щоб i я мiг пiти й поклонитись Йому. Вони ж царя ви-9

слухали й вiдiйшли. I ось зоря, що на сходi вони її бачили, iшла перед ними, аж прийшла й стала
зверху, де Дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зрадiли. I, ввiйшовши до дому, зна-10, 11

йшли там Дитятко з Марiєю, Його матiр’ю. I вони впали ницьма, i вклонились Йому. I, вiдчинивши
скарбницi свої, пiднесли Йому свої дари: золото, ладан та смирну. А ввi снi остереженi, щоб не12

вертатись до Iрода, вiдiйшли вони iншим шляхом до своєї землi. Як вони ж вiдiйшли, ось Ангол13

Господнiй з’явивсь у снi Йосиповi та й сказав: Уставай, вiзьми Дитятко та матiр Його, i втiкай до
Єгипту, i там зоставайся, аж поки скажу тобi, бо Дитятка шукатиме Iрод, щоб Його погубити. I вiн14

устав, узяв Дитятко та матiр Його вночi, та й пiшов до Єгипту. I вiн там зоставався аж до смерти15

Iродової, щоб збулося сказане вiд Господа пророком, який провiщає: Iз Єгипту покликав Я Си-
на Свого. Спостерiг тодi Iрод, що тi мудрецi насмiялися з нього, та й розгнiвався дуже, i послав16

повбивати в Вiфлеємi й по всiй тiй околицi всiх дiтей вiд двох рокiв i менше, за часом, що його в му-
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дрецiв вiн був випитав. Тодi справдилось те, що сказав Єремiя пророк, промовляючи: Чути голос 17, 18

у Рамi, плач i ридання та голосiння велике: Рахиль плаче за дiтьми своїми, i не дається розважити
себе, бо нема їх... Коли ж Iрод умер, ось Ангол Господнiй з’явився в Єгиптi ввi снi Йосиповi, та 19

й промовив: Уставай, вiзьми Дитятко та матiр Його, та йди в землю Iзраїлеву, бо вимерли тi, хто 20

шукав був душу Дитини. I вiн устав, узяв Дитятко та матiр Його, i прийшов у землю Iзраїлеву. Та 21, 22

прочувши, що царює в Юдеї Архелай, замiсть Iрода, батька свого, побоявся пiти туди вiн. А ввi снi
остережений, вiдiйшов до країв галiлейських. А прибувши, оселився у мiстi, на iм’я Назарет, щоб 23

збулося пророками сказане, що Вiн Назарянин буде званий.
Тими ж днями приходить Iван Христитель, i проповiдує в пустинi юдейськiй, та й каже: Покай- 3, 2

тесь, бо наблизилось Царство Небесне! Бо вiн той, що про нього сказав був Iсая пророк, промов- 3

ляючи: Голос того, хто кличе: В пустинi готуйте дорогу для Господа, рiвняйте стежки Йому! Сам 4

же Iван мав одежу собi з верблюжого волосу, i пояс ремiнний на стегнах своїх; а пожива для нього
була сарана та мед польовий. Тодi до нього виходив Єрусалим, i вся Юдея, i вся йорданська око- 5

лиця, i в рiчцi Йорданi христились вiд нього, i визнавали грiхи свої. Як побачив же вiн багатьох 6, 7

фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрищення, то промовив до них: Роде змiїний, хто вас надо-
умив утiкати вiд гнiву майбутнього? Отож, учинiть гiдний плiд покаяння! I не думайте говорити 8, 9

в собi: Ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може пiднести дiтей Авраамовi з цього
камiння! Бо вже до корiння дерев i сокира прикладена: кожне ж дерево, що доброго плоду не ро- 10

дить, буде зрубане та й в огонь буде вкинене. Я хрищу вас водою на покаяння, але Той, Хто йде по 11

менi, потужнiший вiд мене: я недостойний понести взуття Йому! Вiн христитиме вас Святим Духом
й огнем. У руцi Своїй має Вiн вiячку, i перечистить Свiй тiк: пшеницю Свою Вiн збере до засiкiв, 12

а полову попалить ув огнi невгасимiм. Тодi прибуває Iсус iз Галiлеї понад Йордан до Iвана, щоб 13

христитись вiд нього. Але перешкоджав вiн Йому й говорив: Я повинен христитись вiд Тебе, i чи 14

Тобi йти до мене? А Iсус вiдповiв i сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити 15

усю правду. Тодi допустив вiн Його. I охристившись Iсус, зараз вийшов iз води. I ось небо розкри- 16

лось, i побачив Iван Духа Божого, що спускався, як голуб, i сходив на Нього. I ось голос почувся 17

iз неба: Це Син Мiй Улюблений, що Його Я вподобав!
Потому Iсус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол Його спокушав. I постив Вiн сорок 4, 2

день i сорок ночей, а вкiнцi зголоднiв. I ось приступив до Нього спокусник, i сказав: Коли Ти Син 3

Божий, скажи, щоб камiння це стало хлiбами! А Вiн вiдповiв i промовив: Написано: Не хлiбом са- 4

мим буде жити людина, але кожним словом, що походить iз уст Божих. Тодi забирає диявол Його 5

в святе мiсто, i ставить Його на нарiжника храму, та й каже Йому: Коли Ти Син Божий, то кинься 6

додолу, бож написано: Вiн накаже про Тебе Своїм Анголам, i вони на руках понесуть Тебе, щоб об
камiнь коли не спiткнув Ти Своєї ноги. Iсус вiдказав йому: Ще написано: Не спокушуй Господа 7

Бога свого! Знов диявол бере Його на височезную гору, i показує Йому всi царства на свiтi та 8

їхнюю славу, та й каже до Нього: Це все Тобi дам, якщо впадеш i менi Ти поклонишся! Тодi каже 9, 10

до нього Iсус: Вiдiйди, сатано! Бож написано: Господевi Боговi своєму вклоняйся, i служи Одно-
му Йому! Тодi позоставив диявол Його. I ось Анголи приступили, i служили Йому. Як довiдавсь 11, 12

Iсус, що Iвана ув’язнено, перейшов у Галiлею. I, покинувши Вiн Назарета, прийшов й оселився в 13

Капернаумi приморськiм, на границi країн Завулонової й Нефталимової, щоб справдилось те, що 14

сказав був Iсая пророк, промовляючи: Завулонова земле, i Нефталимова земле, за Йорданом при 15

морськiй дорозi, Галiлеє поганська! Народ, що в темнотi сидiв, свiтло велике побачив, а тим, хто 16

сидiв у країнi смертельної тiнi, засяяло свiтло. Iз того часу Iсус розпочав проповiдувати й промов- 17

ляти: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне! Як проходив же Вiн поблизу Галiлейського 18

моря, то побачив двох братiв: Симона, що зветься Петром, та Андрiя, його брата, що невода в море
закидали, бо рибалки були. I Вiн каже до них: Iдiть за Мною, Я зроблю вас ловцями людей! I 19, 20

вони зараз покинули сiтi, та й пiшли вслiд за Ним. I, далi пiшовши звiдти, Вiн побачив двох iнших 21

братiв, Зеведеєвого сина Якова та Iвана, його брата, iз Зеведеєм, їхнiм батьком, що лагодили свого
невода в човнi, i покликав Вiн їх. Вони зараз залишили човна та батька свого, та й пiшли вслiд 22

за Ним. I ходив Вiн по всiй Галiлеї, по їхнiх синагогах навчаючи, та Євангелiю Царства проповiд- 23

уючи, i вздоровлюючи всяку недугу, i всяку немiч мiж людьми. А чутка про Нього пiшла по всiй 24
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Сирiї. I водили до Нього недужих усiх, хто терпiв на рiзнi хвороби та муки, i бiснуватих, i сновид,
i розслаблених, i Вiн їх уздоровляв. I багато людей iшло за Ним i з Галiлеї, i з Десятимiстя, i з25

Єрусалиму, i з Юдеї, i з Зайордання.
I, побачивши натовп, Вiн вийшов на гору. А як сiв, пiдiйшли Його учнi до Нього. I, вiдкривши5, 2

уста Свої, Вiн навчати їх став, промовляючи: Блаженнi вбогi духом, бо їхнєє Царство Небесне.3

Блаженнi засмученi, бо вони будуть утiшенi. Блаженнi лагiднi, бо землю вспадкують вони. Бла-4, 5, 6

женнi голоднi та спрагненi правди, бо вони нагодованi будуть. Блаженнi милостивi, бо помилуванi7

вони будуть. Блаженнi чистi серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженнi миротворцi, бо вони8, 9

синами Божими стануть. Блаженнi вигнанi за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженнi ви, як10, 11

ганьбити та гнати вас будуть, i будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене.
Радiйте та веселiться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророкiв, що були перед12

вами. Ви сiль землi. Коли сiль iзвiтрiє, то чим насолити її? Не придасться вона вже нiнащо, хiба13

щоб надвiр була висипана та потоптана людьми. Ви свiтло для свiту. Не може сховатися мiсто,14

що стоїть на верховинi гори. I не запалюють свiтильника, щоб поставити його пiд посудину, але15

на свiчник, i свiтить воно всiм у домi. Отак ваше свiтло нехай свiтить перед людьми, щоб вони16

бачили вашi добрi дiла, та прославляли Отця вашого, що на небi. Не подумайте, нiби Я руйнувати17

Закон чи Пророкiв прийшов, Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправдi ж кажу вам: до-18

ки небо й земля не минеться, анi йота єдина, анi жаден значок iз Закону не минеться, аж поки не
збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповiдей, та й людей так навчить, той буде19

найменшим у Царствi Небеснiм; а хто виконає та й навчить, той стане великим у Царствi Небеснiм.
Кажу бо Я вам: коли праведнiсть ваша не буде ряснiша, як книжникiв та фарисеїв, то не ввiйдете20

в Царство Небесне! Ви чули, що було стародавнiм наказане: Не вбивай, а хто вб’є, пiдпадає вiн21

судовi. А Я вам кажу, що кожен, хто гнiвається на брата свого, пiдпадає вже судовi. А хто скаже22

на брата свого: рака, пiдпадає верховному судовi, а хто скаже дурний, пiдпадає геєннi огненнiй.
Тому, коли принесеш ти до жертiвника свого дара, та тут iзгадаєш, що брат твiй щось має на тебе,23

залиши отут дара свого перед жертiвником, i пiди, примирись перше з братом своїм, i тодi повер-24

тайся, i принось свого дара. Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозi ще ти,25

щоб тебе супротивник суддi не вiддав, а суддя щоб прислужниковi тебе не передав, i щоб тебе до
в’язницi не вкинули. Поправдi кажу тобi: Не вийдеш iзвiдти, поки не вiддаси ти й останнього ше-26

ляга! Ви чули, що сказано: Не чини перелюбу. А Я вам кажу, що кожен, хто на жiнку подивиться27, 28

iз пожадливiстю, той уже вчинив iз нею перелюб у серцi своїм. Коли праве око твоє спокушає те-29

бе, його вибери, i кинь вiд себе: бо краще тобi, щоб загинув один iз твоїх членiв, анiж до геєнни все
тiло твоє було вкинене. I як правиця твоя спокушає тебе, вiдiтни її й кинь вiд себе: бо краще тобi,30

щоб загинув один iз твоїх членiв, анiж до геєнни все тiло твоє було вкинене. Також сказано: Хто31

дружину свою вiдпускає, нехай дасть їй листа розводового. А Я вам кажу, що кожен, хто пускає32

дружину свою, крiм провини розпусти, той доводить її до перелюбу. I хто з вiдпущеною побереться,
той чинить перелюб. Ще ви чули, що було стародавнiм наказане: Не клянись неправдиво, але ви-33

конуй клятви свої перед Господом. А Я вам кажу не клястися зовсiм: анi небом, бо воно престол34

Божий; нi землею, бо пiднiжок для нiг Його це; анi Єрусалимом, бо вiн мiсто Царя Великого; не35, 36

клянись головою своєю, бо навiть однiєї волосинки ти не можеш учинити бiлою чи чорною. Ваше37

ж слово хай буде: так-так, нi-нi. А що бiльше над це, то те вiд лукавого. Ви чули, що сказано: Око38

за око, i зуб за зуба. А Я вам кажу не противитись злому. I коли вдарить тебе хто у праву щоку39

твою, пiдстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, вiддай i плаща йому.40

А хто силувати тебе буде вiдбути подорожнє на милю одну, iди з ним навiть двi. Хто просить у41, 42

тебе то дай, а хто хоче позичити в тебе не вiдвертайсь вiд нього. Ви чули, що сказано: Люби свого43

ближнього, i ненавидь свого ворога. А Я вам кажу: Любiть ворогiв своїх, благословляйте тих, хто44

вас проклинає, творiть добро тим, хто ненавидить вас, i молiться за тих, хто вас переслiдує, щоб45

вам бути синами Отця вашого, що на небi, що наказує сходити сонцю Своєму над злими й над до-
брими, i дощ посилає на праведних i на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то46

яку нагороду ви маєте? Хiба не те саме й митники роблять? I коли ви вiтаєте тiльки братiв своїх,47

то що ж особливого робите? Чи й погани не чинять отак? Отож, будьте досконалi, як досконалий48

Отець ваш Небесний!
Стережiться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас; а як нi, то не матимете6
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нагороди вiд Отця вашого, що на небi. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як 2

то роблять отi лицемiри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. Поправдi кажу вам: вони
мають уже нагороду свою! А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме лiва рука твоя, що робить 3

правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твiй, що бачить таємне, вiддасть тобi 4

явно. А як молитеся, то не будьте, як тi лицемiри, що люблять ставати й молитися по синагогах 5

та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправдi кажу вам: вони мають уже нагороду свою! А ти, 6

коли молишся, увiйди до своєї комiрчини, зачини свої дверi, i помолися Отцевi своєму, що в таїнi;
а Отець твiй, що бачить таємне, вiддасть тобi явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як тi 7

погани, бо думають, нiби вони будуть вислуханi за своє велемовство. Отож, не вподобляйтеся 8

їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте, ще ранiше за ваше прохання! Ви ж молiться отак: Отче 9

наш, що єси на небесах! Нехай святиться Iм’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля 10

Твоя, як на небi, так i на землi. Хлiба нашого насущного дай нам сьогоднi. I прости нам довги 11, 12

нашi, як i ми прощаємо винуватцям нашим. I не введи нас у випробовування, але визволи нас 13

вiд лукавого. Бо Твоє є царство, i сила, i слава навiки. Амiнь. Бо як людям ви простите прогрiхи 14

їхнi, то простить i вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець 15

ваш не простить вам прогрiхiв ваших. А як постите, то не будьте сумнi, як отi лицемiри: вони бо 16

змiняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. Поправдi кажу вам: вони мають уже
нагороду свою! А ти, коли постиш, намасти свою голову, i лице своє вмий, щоб ти посту свого не 17, 18

виявив людям, а Отцевi своєму, що в таїнi; i Отець твiй, що бачить таємне, вiддасть тобi явно. Не 19

складайте скарбiв собi на землi, де нищить їх мiль та iржа, i де злодiї пiдкопуються й викрадають.
Складайте ж собi скарби на небi, де нi мiль, нi iржа їх не нищить, i де злодiї до них не пiдкопуються 20

та не крадуть. Бо де скарб твiй, там буде й серце твоє! Око то свiтильник для тiла. Тож як око 21, 22

твоє буде здорове, то й усе тiло твоє буде свiтле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тiло твоє 23

буде темне. Отож, коли свiтло, що в тобi, є темрява, то яка ж то велика та темрява! Нiхто двом 24

панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись
одного, а другого знехтує. Не можете Боговi служити й мамонi. Через те вам кажу: Не журiться 25

про життя своє що будете їсти та що будете пити, нi про тiло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не
бiльше вiд їжi життя, а вiд одягу тiло? Погляньте на птахiв небесних, що не сiють, не жнуть, не 26

збирають у клунi, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартнiшi за них? Хто 27

ж iз вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай лiктя одного? I про одяг чого ви 28

клопочетесь? Погляньте на польовi лiлеї, як зростають вони, не працюють, анi не прядуть. А Я 29

вам кажу, що й сам Соломон у всiй славi своїй не вдягався отак, як одна з них. I коли польову ту 30

траву, що сьогоднi ось є, а взавтра до печi вкидається, Бог отак зодягає, скiльки ж краще зодягне
Вiн вас, маловiрнi! Отож, не журiться, кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: У 31

що ми зодягнемось? Бож усього того погани шукають; але знає Отець ваш Небесний, що всього 32

того вам потрiбно. Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам додасться. 33

Отож, не журiться про завтрашнiй день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має 34

досить своєї турботи!
Не судiть, щоб i вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять i вас, i якою 7, 2

мiрою будете мiряти, такою вiдмiряють вам. I чого в оцi брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж 3

у власному оцi не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, 4

коли он колода у власному оцi? Лицемiре, вийми перше колоду iз власного ока, а потiм побачиш, 5

як вийняти заскалку з ока брата твого. Не давайте святого псам, i не розсипайте перел своїх перед 6

свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, i, обернувшись, щоб не розшматували й вас...
Просiть i буде вам дано, шукайте i знайдете, стукайте i вiдчинять вам; бо кожен, хто просить одер- 7, 8

жує, хто шукає знаходить, а хто стукає вiдчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть 9

своєму синовi каменя, коли хлiба проситиме вiн? Або коли риби проситиме, то подасть йому га- 10

дину? Тож як ви, бувши злi, потрапите добрi дари своїм дiтям давати, скiльки ж бiльше Отець ваш 11

Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього! Тож усе, чого тiльки бажаєте, щоб чинили 12

вам люди, те саме чинiть їм i ви. Бо в цьому Закон i Пророки. Увiходьте тiсними ворiтьми, бо про- 13

сторi ворота й широка дорога, що веде до погибелi, i нею багато-хто ходять. Бо тiснi тi ворота, i 14

вузька та дорога, що веде до життя, i мало таких, що знаходять її! Стережiться фальшивих про- 15

рокiв, що приходять до вас ув одежi овечiй, а всерединi хижi вовки. По їхнiх плодах ви пiзнаєте 16
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їх. Бо хiба ж виноград на тернинi збирають, або фiги iз будякiв? Так ото родить добрi плоди ко-17

жне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихi. Не може родить добре дерево плоду лихого, анi18

дерево зле плодiв добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в19

огонь укидається. Ото ж бо, по їхнiх плодах ви пiзнаєте їх! Не кожен, хто каже до Мене: Господи,20, 21

Господи! увiйде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небi. Багато-хто22

скажуть Менi того дня: Господи, Господи, хiба ми не Iм’ям Твоїм пророкували, хiба не Iм’ям Твоїм
демонiв ми виганяли, або не Iм’ям Твоїм чуда великi творили? I їм оголошу Я тодi: Я нiколи не знав23

вас... Вiдiйдiть вiд Мене, хто чинить беззаконня! Отож, кожен, хто слухає цих Моїх слiв i виконує24

їх, подiбний до чоловiка розумного, що свiй дiм збудував на каменi. I линула злива, i розлилися25

рiчки, i буря знялася, i на дiм отой кинулась, та не впав, бо на каменi був вiн заснований. А кожен,26

хто слухає цих Моїх слiв, та їх не виконує, подiбний до чоловiка того необачного, що свiй дiм збу-
дував на пiску. I линула злива, i розлилися рiчки, i буря знялася й на дiм отой кинулась, i вiн упав.27

I велика була та руїна його! I ото, як Iсус закiнчив цi слова, то народ дивувався з науки Його. Бо28, 29

навчав Вiн їх, як можновладний, а не як тi книжники їхнi.
А коли Вiн зiйшов iз гори, услiд за Ним iшов натовп великий. I ось пiдiйшов прокажений, укло-8, 2

нився Йому та й сказав: Коли, Господи, хочеш, Ти можеш очистити мене! А Iсус простяг руку, i3

доторкнувся до нього, говорячи: Хочу, будь чистий! I тiєї хвилини очистився той вiд своєї прока-
зи. I говорить до нього Iсус: Гляди, не розповiдай нiкому. Але йди, покажися священиковi, та дар4

принеси, якого Мойсей заповiв, їм на свiдоцтво. А коли Вiн до Капернауму ввiйшов, то до Нього5

наблизився сотник, та й благати зачав Його, кажучи: Господи, мiй слуга лежить удома розслабле-6

ний, i тяжко страждає. Вiн говорить йому: Я прийду й уздоровлю його. А сотник Йому вiдповiв:7, 8

Недостойний я, Господи, щоб зайшов Ти пiд стрiху мою... Та промов тiльки слово, i видужає мiй
слуга! Бо й я людина пiдвладна, i воякiв пiд собою я маю; i одному кажу: пiди то йде вiн, а тому:9

прийди i приходить, або рабовi своєму: зроби те i вiн зробить. Почувши таке, Iсус здивувався, i10

промовив до тих, хто йшов услiд за Ним: Поправдi кажу вам: навiть серед Iзраїля Я не знайшов був
такої великої вiри! Кажу ж вам, що багато-хто прийдуть вiд сходу та заходу, i засядуть у Царствi11

Небеснiм iз Авраамом, Iсаком та Яковом. Сини ж Царства повкиданi будуть до темряви зовнi-12

шньої буде там плач i скрегiт зубiв!... I сказав Iсус сотниковi: Iди, i як повiрив ти, нехай так тобi й13

станеться! I тiєї ж години одужав слуга його. Як прийшов же Iсус до Петрового дому, то побачив14

тещу його, що лежала в гарячцi. I Вiн доторкнувся руки її, i гарячка покинула ту... I встала вона,15

та й Йому прислуговувала! А коли настав вечiр, привели багатьох бiснуватих до Нього, i Вiн сло-16

вом Своїм вигнав духiв, а недужих усiх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Iсая пророк,17

промовляючи: Вiн узяв нашi немочi, i недуги понiс. А як угледiв Iсус навколо Себе багато народу,18

наказав переплинути на той бiк. I приступив один книжник та й до Нього сказав: Учителю, я пiду19

за Тобою, хоч би куди ти пiшов! Промовляє до нього Iсус: Мають нори лисицi, а гнiзда небеснi20

пташки, Син же Людський не має де й голови прихилити... А iнший iз учнiв промовив до Нього:21

Дозволь менi, Господи, перше пiти та батька свого поховати. А Iсус йому каже: Iди за Мною, i22

зостав мертвим ховати мерцiв своїх! I коли Вiн до човна вступив, за Ним увiйшли Його учнi. I ось23, 24

буря велика зiрвалась на морi, аж човен зачав заливатися хвилями. А Вiн спав... I кинулись учнi, i25

збудили Його та й благали: Рятуй, Господи, гинемо! А Вiн вiдповiв їм: Чого полохливi ви, маловiр-26

нi? Тодi встав, заказав бурi й морю, i тиша велика настала... А народ дивувався й казав: Хто ж це27

такий, що вiтри та море слухнянi Йому? I, як прибув Вiн на той бiк, до землi Гадаринської, пере-28

стрiли Його два бiснуватi, що вийшли з могильних печер, дуже лютi, так що нiхто не мiг переходити
тiєю дорогою. I ось, вони стали кричати, говорячи: Що Тобi, Сину Божий, до нас? Прийшов Ти29

сюди передчасно нас мучити? А оподаль вiд них пасся гурт великий свиней. I просилися демони,30, 31

кажучи: Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. А Вiн вiдповiв їм: Iдiть. I вийшли32

вони, i пiшли в гурт свиней. I ось кинувся з кручi до моря ввесь гурт, i потопився в водi. Пастухи33

ж повтiкали; а коли прибули вони в мiсто, то про все розповiли, i про бiснуватих. I ось, усе мiсто34

вийшло назустрiч Iсусовi. Як Його ж угледiли, то стали благати, щоб пiшов Собi з їхнього краю!..
I, сiвши до човна, Вiн переплинув, i до мiста Свого прибув. I ото, принесли до Нього розсла-9, 2

бленого, що на ложi лежав. I, як побачив Iсус їхню вiру, сказав розслабленому: Будь бадьорий,
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сину! Прощаються тобi грiхи твої! I ось, дехто iз книжникiв стали казати про себе: Вiн богознева- 3

жає. Iсус же думки їхнi знав i сказав: Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше, сказати: 4, 5

Прощаються тобi грiхи, чи сказати: Уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що прощати грiхи на 6

землi має владу Син Людський, тож каже Вiн розслабленому: Уставай, вiзьми ложе своє, та й iди
у свiй дiм! Той устав i пiшов у свiй дiм. А натовп, побачивши це, налякався, i славив Бога, що 7, 8

людям Вiн дав таку владу!... А коли Iсус звiдти проходив, побачив чоловiка, на ймення Матвiя, 9

що сидiв на митницi, та й каже йому: Iди за Мною! Той устав, i пiшов услiд за Ним. I сталось, як 10

Iсус сидiв при столi у домi, ось зiйшлося багато митникiв i грiшникiв, i вони посiдали з Ним та з
Його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнiв Його: Чому то Вчитель ваш їсть iз 11

митниками та iз грiшниками? А Вiн це почув та й сказав: Лiкаря не потребують здоровi, а слабi! 12

Iдiть же, i навчiться, що то є: Милости хочу, а не жертви. Бо Я не прийшов кликати праведних, 13

але грiшникiв до покаяння. Тодi приступили до Нього Iвановi учнi та й кажуть: Чому постимо ми 14

й фарисеї, а учнi Твої не постять? Iсус же промовив до них: Хiба можуть гостi весiльнi сумувати, 15

поки з ними ще є молодий? Але прийдуть тi днi, коли заберуть молодого вiд них, тодi й постити
будуть вони. До одежi ж старої нiхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збiжиться воно, i 16

дiрка стане ще гiрша. I не вливають вина молодого в старi бурдюки, а то бурдюки розiрвуться, i 17

вино розiллється, i бурдюки пропадуть; а вливають вино молоде до нових бурдюкiв, i одне й друге
збережено буде. Коли Вiн говорив це до них, пiдiйшов ось один iз старших, уклонився Йому та 18

й говорить: Дочка моя хвилi цiєї померла. Та прийди, поклади Свою руку на неї, i вона оживе. I 19

пiдвiвся Iсус, i пiшов услiд за ним, також учнi Його. I ото одна жiнка, що дванадцять лiт хворою 20

на кровотечу була, приступила ззаду, i доторкнулась до краю одежi Його. Бо вона говорила про 21

себе: Коли хоч доторкнуся одежi Його, то одужаю. Iсус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь 22

бадьорою, дочко, твоя вiра спасла тебе! I одужала жiнка з тiєї години. А Iсус, як прибув до госпо- 23

ди старшого, i вздрiв дударiв та юрбу голосiльникiв, то сказав: Вiдiйдiть, бо не вмерло дiвча, але 24

спить. I насмiхалися з Нього. А коли народ випроваджено, Вiн увiйшов, узяв за руку її, i дiвчина 25

встала! I вiстка про це розiйшлася по всiй тiй країнi. Коли ж Iсус звiдти вертався, iшли за Ним 26, 27

два слiпцi, що кричали й казали: Змилуйсь над нами, Сину Давидiв! I коли Вiн додому прийшов, 28

приступили до Нього слiпцi. А Iсус до них каже: Чи ж вiрите ви, що Я можу вчинити оце? Говорять
до Нього вони: Так, Господи. Тодi Вiн доторкнувся до їхнiх очей i сказав: Нехай станеться вам 29

згiдно з вашою вiрою! I очi вiдкрилися їм. А Iсус наказав їм суворо, говорячи: Глядiть, щоб нiхто 30

не довiдавсь про це! А вони вiдiйшли, та й розголосили про Нього по всiй тiй країнi. Коли ж тi 31, 32

виходили, то ось привели до Нього чоловiка нiмого, що був бiснуватий. I як демон був вигнаний, 33

нiмий заговорив. I дивувався народ i казав: Нiколи таке не траплялося серед Iзраїля! Фарисеї ж 34

казали: Виганяє Вiн демонiв силою князя демонiв. I обходив Iсус всi мiста та оселi, навчаючи в 35

їхнiх синагогах, та Євангелiю Царства проповiдуючи, i вздоровлюючи всяку недугу та немiч усяку.
А як бачив людей, змилосерджувався Вiн над ними, бо були вони змученi та розпорошенi, як тi вiв- 36

цi, що не мають пастуха. Тодi Вiн казав Своїм учням: Жниво справдi велике, та робiтникiв мало; 37

тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво Своє Вiн робiтникiв вислав. 38

I закликав Вiн дванадцятьох Своїх учнiв, i владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли 10
вони, i щоб уздоровляли всiляку недугу та немiч всiляку. А ймення апостолiв дванадцятьох ота- 2

кi: перший Симон, що Петром прозивається, i Андрiй, брат його; Якiв, син Зеведеїв, та Iван, брат
його; Пилип i Варфоломiй, Хома й митник Матвiй; Якiв, син Алфеїв, i Тадей; Симон Кананiт, та 3, 4

Юда Iскарiотський, що й видав Його. Цих Дванадцятьох Iсус вислав, i їм наказав, промовляючи: 5

На путь до поган не ходiть, i до самарянського мiста не входьте, але йдiть раднiш до овечок за- 6

гинулих дому Iзраїлевого. А ходячи, проповiдуйте та говорiть, що наблизилось Царство Небесне. 7

Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонiв. Ви дар- 8

мо дiстали, дармо й давайте. Не берiть анi золота, анi срiбла, анi мiдякiв до своїх поясiв, анi торби 9, 10

в дорогу, анi двох одеж, нi сандаль, анi палицi. Бо вартий робiтник своєї поживи. А як зайдете в 11

мiсто якесь чи в село, то розвiдайте, хто там достойний, i там перебудьте, аж поки не вийдете. А 12

входячи в дiм, вiтайте його, промовляючи: Мир дому цьому! I коли буде достойний той дiм, нехай 13

зiйде на нього ваш мир; а як недостойний вiн буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. А як хто 14

вас не прийме, i ваших слiв не послухає, то, виходячи з дому чи з мiста того, обтрусiть порох iз нiг
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своїх. Поправдi кажу вам: легше буде країнi содомськiй й гоморськiй дня судного, анiж мiсту тому!15

Оце посилаю Я вас, як овець мiж вовки. Будьте ж мудрi, як змiї, i невиннi, як голубки. Стережi-16, 17

ться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас будуть. I до18

правителiв та до царiв поведуть вас за Мене, на свiдчення їм i поганам. А коли видаватимуть вас,19

не журiться, як або що говорити: тiєї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви про-20

мовлятимете, але Дух Отця вашого в вас промовлятиме. I видасть на смерть брата брат, а батько21

дитину. I дiти повстануть супроти батькiв, i їх повбивають. I за Iм’я Моє будуть усi вас ненавидiти.22

А хто витерпить аж до кiнця, той буде спасений. А коли будуть вас переслiдувати в однiм мiстi,23

утiкайте до iншого. Поправдi кажу вам, не встигнете ви обiйти мiст Iзраїлевих, як прийде Син Люд-
ський. Учень не бiльший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволi для учня, коли буде вiн, як24, 25

учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скiльки ж бiльше
назвуть так домашнiх його! Але не лякайтеся їх. Немає нiчого захованого, що воно не вiдкриється,26

анi потаємного, що не виявиться. Що кажу Я вам потемки, говорiть те при свiтлi, що ж на вухо ви27

чуєте проповiдуйте те на дахах. I не лякайтеся тих, хто тiло вбиває, а душi вбити не може; але бiй-28

теся бiльше того, хто може й душу, i тiло вам занапастити в геєннi. Чи не два горобцi продаються29

за грiш? А на землю iз них нi один не впаде без волi Отця вашого. А вам i волосся все на головi30

пораховано. Отож, не лякайтесь, бо вартнiшi ви за багатьох горобцiв. Отже, кожного, хто Мене31, 32

визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я. Хто ж Мене вiдцурається33

перед людьми, того й Я вiдцураюся перед Небесним Отцем Моїм. Не думайте, що Я прийшов,34

щоб мир на землю принести, Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порiзнити чоловi-35

ка з батьком його, дочку з її матiр’ю, i невiстку з свекрухою її. I: вороги чоловiковi домашнi його!36

Хто бiльш, як Мене, любить батька чи матiр, той Мене недостойний. I хто бiльш, як Мене, любить37

сина чи дочку, той Мене недостойний. I хто не вiзьме свого хреста, i не пiде за Мною слiдом, той38

Мене недостойний. Хто душу свою зберiгає, той погубить її, хто ж за Мене погубить душу свою,39

той знайде її. Хто вас приймає приймає Мене, хто ж приймає Мене, приймає Того, Хто послав40

Мене. Хто приймає пророка, як пророка, той дiстане нагороду пророчу, хто ж приймає праведни-41

ка, як праведника, той дiстане нагороду праведничу. I хто напоїть, як учня, кого з малих цих бодай42

кухлем водицi холодної, поправдi кажу вам, той не згубить нагороди своєї.
I сталось, коли Iсус перестав навчати дванадцятьох Своїх учнiв, Вiн звiдти пiшов, щоб учити,11

i по їхнiх мiстах проповiдувати. Прочувши ж Iван у в’язницi про дiї Христовi, послав через учнiв2

своїх, щоб Його запитати: Чи Ти Той, Хто має прийти, чи чекати нам Iншого? Iсус же промовив3, 4

у вiдповiдь їм: Iдiть, i перекажiть Iвановi, що ви чуєте й бачите: Слiпi прозрiвають, i кривi ходять,5

стають чистими прокаженi, i чують глухi, i померлi встають, а вбогим звiщається Добра Новина...
I блаженний, хто через Мене спокуси не матиме! Як вони ж вiдiйшли, Iсус про Iвана почав гово-6, 7

рити народовi: На що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очерет, що вiтер гойдає його? Та на8

що ви дивитись ходили? Може на чоловiка, у м’якi шати одягненого? Аджеж тi, хто носить м’яке,
по палатах царських. По що ж ви ходили? Може бачити пророка? Так, кажу вам, навiть бiльш, як9

пророка. Бо це ж той, що про нього написано: Ось перед обличчя Твоє посилаю Свого посланця,10

який перед Тобою дорогу Твою приготує! Поправдi кажу вам: Мiж народженими вiд жiнок не було11

бiльшого над Iвана Христителя! Та найменший у Царствi Небеснiм той бiльший вiд нього! Вiд днiв12

же Iвана Христителя й досi Царство Небесне здобувається силою, i тi, хто вживає зусилля, хапа-
ють його. Усi бо Пророки й Закон до Iвана провiщували. Коли ж хочете знати, то Iлля вiн, що має13, 14

прийти. Хто має вуха, нехай слухає! До кого ж цей рiд прирiвняю? До хлоп’ят вiн подiбний, що15, 16

на ринку сидять та вигукують iншим, i кажуть: Ми вам грали, а ви не танцювали, ми спiвали вам17

жалiбно, та не плакали ви... Бо прийшов був Iван, що не їв i не пив, вони ж кажуть: Вiн демона має.18

Прийшов же Син Людський, що їсть i п’є, вони ж кажуть: Чоловiк ось, ласун i п’яниця, Вiн прия-19

тель митникiв i грiшникiв. I виправдалася мудрiсть своїми дiлами. Iсус тодi став докоряти мiстам,20

де вiдбулося найбiльш Його чуд, що вони не покаялись: Горе тобi, Хоразiне, горе тобi, Вiфсаїдо!21

Бо коли б то в Тирi й Сидонi були вiдбулися тi чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в
волосяницi та в попелi. Але кажу вам: Легше буде дня судного Тиру й Сидону, нiж вам! А ти, Ка-22, 23

пернауме, що до неба пiднiсся, аж до аду ти зiйдеш. Бо коли б у Содомi були вiдбулися тi чуда, що в
тобi вони стались, то лишився б вiн був по сьогоднiшнiй день. Але кажу вам, що содомськiй землi24

буде легше дня судного, анiж тобi!... Того часу, навчаючи, промовив Iсус: Прославляю Тебе, Отче,25
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Господи неба й землi, що втаїв Ти оце вiд премудрих i розумних, та його немовлятам вiдкрив. Так, 26

Отче, бо Тобi так було до вподоби! Передав Менi все Мiй Отець. I Сина не знає нiхто, крiм Отця, 27

i Отця не знає нiхто, окрiм Сина, та кому Син захоче вiдкрити. Прийдiть до Мене, усi струдженi та 28

обтяженi, i Я вас заспокою! Вiзьмiть на себе ярмо Моє, i навчiться вiд Мене, бо Я тихий i серцем 29

покiрливий, i знайдете спокiй душам своїм. Бож ярмо Моє любе, а тягар Мiй легкий! 30

Того часу Iсус переходив ланами в суботу. А учнi Його зголоднiли були, i стали зривати колос- 12
ся та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть Йому: Он учнi Твої роблять те, чого не годиться 2

робити в суботу... А Вiн вiдповiв їм: Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднiв 3

i тi, хто був iз ним? Як вiн увiйшов до Божого дому, i спожив хлiби показнi, яких їсти не можна 4

було нi йому, анi тим, хто був iз ним, а тiльки самим священикам? Або ви не читали в Законi що 5

в суботу священики порушують суботу у храмi, i невиннi вони? А Я вам кажу, що тут Бiльший, 6

як храм! Коли б знали ви, що то є: Милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних... Бо 7, 8

Син Людський Господь i суботi! I, вийшовши звiдти, прибув Вiн до їхньої синагоги. I ото, був 9, 10

там чоловiк, що мав суху руку. I, щоб обвинити Iсуса, запитали Його: Чи вздоровляти годиться в
суботу? А Вiн їм сказав: Чи знайдеться мiж вами людина, яка, одну мавши вiвцю, не пiде по неї, 11

i не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А скiльки ж людина вартнiша за тую овечку! Тому 12

можна чинити добро й у суботу! I каже тодi чоловiковi: Простягни свою руку! Той простяг, i стала 13

здорова вона, як i друга... Фарисеї ж пiшли, i зiбрали нараду на Нього, як би Його погубити?... А 14, 15

Iсус, розiзнавши, пiшов Собi звiдти. I багато пiшло вслiд за Ним, i Вiн їх уздоровив усiх. А Вiн на- 16

казав їм суворо Його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав був Iсая пророк, промовляючи: 17

Ото Мiй Отрок, що Я вибрав Його, Мiй Улюблений, що Його полюбила душа Моя! Вкладу Сво- 18

го Духа в Нього, i Вiн суд проголосить поганам. Вiн не буде змагатися, анi кричати, i на вулицях 19

чути не буде нiхто Його голосу. Вiн очеретини надломленої не доломить, i гнота догасаючого не 20

погасить, поки не допровадить присуду до перемоги... I погани надiятись будуть на Ймення Його! 21

Тодi привели до Нього нiмого слiпця, що був бiснуватий, i Вiн уздоровив його, так що нiмий став 22

говорити та бачити. I дивувались усi люди й казали: Чи ж не Син це Давидiв? Фарисеї ж, почув- 23, 24

ши, сказали: Вiн демонiв не виганяє iнакше, тiльки як Вельзевулом, князем демонiв. А Вiн знав 25

думки їхнi, i промовив до них: Кожне царство, подiлене супроти себе, запустiє. I кожне мiсто чи дiм,
подiленi супроти себе, не втримаються. I коли сатана сатану виганяє, то дiлиться супроти себе; як 26

же втримається царство його? I коли Вельзевулом виганяю Я демонiв, то ким виганяють сини ва- 27

шi? Тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим вигоню Я демонiв, то настало для 28

вас Царство Боже. Або як то хто може вдертися в дiм дужого, та пограбувати добро його, якщо 29

перше не зв’яже дужого? I аж тодi вiн господу його пограбує. Хто не зо Мною, той супроти Мене; 30

i хто не збирає зо Мною, той розкидає. Тому то кажу вам: усякий грiх, навiть богозневага, про- 31

ститься людям, але богозневага на Духа не проститься! I як скаже хто слово на Людського Сина, 32

то йому проститься те; а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому анi в цiм вiцi,
анi в майбутнiм! Або виростiть дерево добре, то й плiд його добрий, або виростiть дерево зле, то 33

й плiд його злий. Пiзнається бо дерево з плоду! Роде змiїний! Як ви можете мовити добре, бувши 34

злi? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а 35

лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке ска- 36

жуть люди, дадуть вони вiдповiдь судного дня! Бо зо слiв своїх будеш виправданий, i зо слiв своїх 37

будеш засуджений. Тодi дехто iз книжникiв та фарисеїв озвались до Нього й сказали: Учителю, 38

хочемо побачити ознаку вiд Тебе. А Iсус вiдповiв їм: Рiд лукавий i перелюбний шукає ознаки, та 39

ознаки йому не дадуть, окрiм ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у серединi китовiй три днi i 40

три ночi, так перебуде три днi та три ночi й Син Людський у серцi землi. Нiневiтяни стануть на суд 41

iз цим родом, i осудять його, вони бо покаялися через Йонину проповiдь. А тут ото Бiльший, нiж
Йона! Цариця з пiвдня на суд стане з родом оцим, i засудить його, бо вона з кiнця свiту прийшла 42

Соломонову мудрiсть послухати. А тут ото Бiльший, анiж Соломон! А коли дух нечистий виходить 43

iз людини, то блукає мiсцями безвiдними, вiдпочинку шукаючи, та не знаходить. Тодi вiн говорить: 44

Вернуся до дому свого, звiдки вийшов. А як вернеться вiн, то хату знаходить порожню, заметену
й прибрану. Тодi вiн iде, та й приводить сiмох духiв iнших, лютiших за себе, i входять вони та й 45
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живуть тут. I буде останнє людинi тiй гiрше за перше... Так буде й лукавому родовi цьому! Коли46

Вiн iще промовляв до народу, аж ось мати й брати Його осторонь стали, бажаючи з Ним говори-
ти. I сказав хтось Йому: Ото мати Твоя й Твої браття стоять онде осторонь, i говорити з Тобою47

бажають. А Вiн вiдповiв тому, хто Йому говорив, i сказав: Хто мати Моя? I хто браття Мої? I,48, 49

показавши рукою Своєю на учнiв Своїх, Вiн промовив: Ото Моя мати та браття Мої! Бо хто волю50

Мого Отця, що на небi, чинитиме, той Менi брат, i сестра, i мати!
Того ж дня Iсус вийшов iз дому, та й сiв бiля моря. I безлiч народу зiбралась до Нього, так що13, 2

Вiн увiйшов був до човна та й сiв, а ввесь натовп стояв понад берегом. I багато навчав Вiн їх при-3

тчами, кажучи: Ось вийшов сiяч, щоб посiяти. I як сiяв вiн зерна, упали однi край дороги, i пташки4

налетiли, та їх повидзьобували. Другi ж упали на грунт кам’янистий, де не мали багато землi, i5

негайно посходили, бо земля неглибока була; а як сонце зiйшло, то зiв’яли, i корiння не мавши,6

посохли. А iншi попадали в терен, i вигнався терен, i їх поглушив. Iншi ж упали на добрую землю7, 8

i зродили: одне в сто раз, друге в шiстдесят, а те втридцятеро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай9

слухає! I учнi Його приступили й сказали до Нього: Чому притчами Ти промовляєш до них? А Вiн10, 11

вiдповiв i промовив: Тому, що вам дано пiзнати таємницi Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто12

має, то дасться йому та додасться, хто ж не має, забереться вiд нього й те, що вiн має. Я тому го-13

ворю до них притчами, що вони, дивлячися, не бачать, i слухаючи, не чують, i не розумiють. I над14

ними збувається пророцтво Iсаї, яке промовляє: Почуєте слухом, i не зрозумiєте, дивитися будете
оком, i не побачите... Затовстiло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, i зажмурили очi15

свої, щоб коли не побачити очима й не почути вухами, i не зрозумiти їм серцем, i не навернутись,
щоб Я їх уздоровив! Очi ж вашi блаженнi, що бачать, i вуха вашi, що чують. Бо поправдi кажу16, 17

вам, що багато пророкiв i праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, i почути, що
чуєте ви, i не чули. Послухайте ж притчу про сiяча. До кожного, хто слухає слово про Царство,18, 19

але не розумiє, приходить лукавий, i краде посiяне в серцi його; це те, що посiяне понад дорогою.
А посiяне на кам’янистому грунтi, це той, хто слухає слово, i з радiстю зараз приймає його; але20, 21

кореня в ньому нема, тому вiн непостiйний; коли ж утиск або переслiдування настають за слово, то
вiн зараз спокушується. А мiж терен посiяне, це той, хто слухає слово, але клопоти вiку цього та22

омана багатства заглушують слово, i воно зостається без плоду. А посiяне в добрiй землi, це той,23

хто слухає слово й його розумiє, i плiд вiн приносить, i дає один у сто раз, другий у шiстдесят, а той
утридцятеро. Iншу притчу подав Вiн їм, кажучи: Царство Небесне подiбне до чоловiка, що посiяв24

був добре насiння на полi своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його, i куколю мiж пшени-25

цю насiяв, та й пiшов. А як виросло збiжжя та кинуло колос, тодi показався i кукiль. I прийшли26, 27

господаревi раби, та й кажуть йому: Пане, чи ж не добре насiння ти сiяв на полi своїм? Звiдки ж
узявся кукiль? А вiн їм вiдказав: Чоловiк супротивник накоїв оце. А раби вiдказали йому: Отож,28

чи не хочеш, щоб пiшли ми i його повиполювали? Але вiн вiдказав: Нi, щоб, виполюючи той ку-29

кiль, ви не вирвали разом iз ним i пшеницю. Залишiть, хай разом обоє ростуть аж до жнив; а в30

жнива накажу я женцям: Зберiть перше кукiль i його пов’яжiть у снопки, щоб їх попалити; пше-
ницю ж спровадьте до клунi моєї. Iншу притчу подав Вiн їм, кажучи: Царство Небесне подiбне до31

зерна гiрчичного, що взяв чоловiк i посiяв на полi своїм. Воно найдрiбнiше з увсього насiння, але,32

коли виросте, бiльше воно за зiлля, i стає деревом, так що птаство небесне злiтається, i кублиться
в вiттях його. Iншу притчу Вiн їм розповiв: Царство Небесне подiбне до розчини, що її бере жiнка,33

i кладе на три мiрi муки, аж поки все вкисне. Це все в притчах Iсус говорив до людей, i без притчi34

нiчого Вiн їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: Вiдкрию у при-35

тчах уста Свої, розповiм таємницi вiд почину свiту! Тодi вiдпустив Вiн народ i додому прийшов. I36

пiдiйшли Його учнi до Нього й сказали: Поясни нам притчу про кукiль польовий. А Вiн вiдповiв i37

промовив до них: Хто добре насiння посiяв був, це Син Людський, а поле це свiт, добре ж насiння38

це сини Царства, а кукiль сини лукавого; а ворог, що всiяв його це диявол, жнива кiнець вiку, а39

женцi Анголи. I як збирають кукiль, i як палять в огнi, так буде й наприкiнцi вiку цього. Пошле40, 41

Людський Син Своїх Анголiв, i вони позбирають iз Царства Його всi спокуси, i тих, хто чинить
беззаконня, i їх повкидають до печi огненної, буде там плач i скрегiт зубiв! Тодi праведники, не-42, 43

мов сонце, засяють у Царствi свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає! Царство Небесне подiбне44

ще до захованого в полi скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, i з радости з того йде, та й усе,
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що має, продає та купує те поле. Подiбне ще Царство Небесне до того купця, що пошукує перел 45

добрих, а як знайде одну дорогоцiнну перлину, то йде, i все продає, що має, i купує її. Подiбне 46, 47

ще Царство Небесне до невода, у море закиненого, що зiбрав вiн усячину. Коли вiн наповниться, 48

тягнуть на берег його, i, сiвши, вибирають до посуду добре, непотрiб же геть викидають. Так буде 49

й наприкiнцi вiку: Анголи повиходять, i вилучать злих з-помiж праведних, i їх повкидають до пе- 50

чi огненної, буде там плач i скрегiт зубiв! Чи ви зрозумiли це все? Так! вiдказали Йому. I Вiн їм 51, 52

сказав: Тому кожен книжник, що навчений про Царство Небесне, подiбний до того господаря, що
з скарбницi своєї виносить нове та старе. I сталось, як скiнчив Iсус притчi оцi, Вiн звiдти пiшов. 53

I прийшов Вiн до Своєї батькiвщини, i навчав їх у їхнiй синагозi, так що стали вони дивуватися й 54

питати: Звiдки в Нього ця мудрiсть та сили чудодiйнi? Чи ж Вiн не син теслi? Чи ж мати Його не 55

Марiєю зветься, а брати Його Якiв, i Йосип, i Симон та Юда? I чи ж сестри Його не всi з нами? 56

Звiдки ж Йому все оте? I вони спокушалися Ним. А Iсус їм сказав: Пророка нема без пошани, 57

хiба тiльки в вiтчизнi своїй та в домi своїм! I Вiн не вчинив тут чуд багатьох через їхню невiру. 58

Того часу прочув Iрод чотиривласник чутки про Iсуса, i сказав своїм слугам: Це Iван Христи- 14, 2

тель, вiн iз мертвих воскрес, i тому чуда творяться ним... Бо Iрод схопив був Iвана, i зв’язав його, 3

i посадив у в’язницю через Iродiяду, дружину брата свого Пилипа. Бо до нього Iван говорив: Не 4

годиться тобi її мати! I хотiв Iрод смерть заподiяти йому, та боявся народу, бо того за пророка вва- 5

жали. А як був день народження Iрода, танцювала посеред гостей дочка Iродiядина, та й Iродовi 6

догодила. Тому пiд присягою вiн обiцявся їй дати, чого тiльки попросить вона. А вона, за намовою 7, 8

матерi своєї: Дай менi проказала отут на полумиску голову Iвана Христителя!... I цар засмутився, 9

але через клятву та тих, хто сидiв при столi з ним, звелiв дати. I послав стяти Iвана в в’язницi. I 10, 11

принесли на полумисковi його голову, та й дали дiвчинi, а та вiднесла її своїй матерi... А учнi його 12

прибули, взяли тiло, i поховали його, та прийшли й сповiстили Iсуса. Як Iсус те почув, Вiн вiдплив 13

звiдти човном у мiсце пустинне й самотнє. I, прочувши, народ iз мiст пiшов пiшки за Ним. I, як 14

вийшов Iсус, Вiн побачив багато народу, i змилосердивсь над ними, i їхнiх слабих уздоровив. А 15

коли настав вечiр, пiдiйшли Його учнi до Нього й сказали: Тут мiсце пустинне, i година вже пiзня;
вiдпусти народ, хай по селах розiйдуться, i куплять поживи собi. А Iсус їм сказав: Непотрiбно вiд- 16

ходити їм, нагодуйте їх ви! Вони ж кажуть Йому: Не маємо чим тут, тiльки п’ятеро хлiба й двi рибi. 17

А Вiн вiдказав: Принесiть Менi їх сюди. I, звелiвши натовповi посiдати на травi, Вiн узяв п’ятеро 18, 19

хлiба й двi рибi, споглянув на небо, поблагословив й поламав тi хлiби, i дав учням, а учнi народовi.
I всi їли й наситились, а з кускiв позосталих назбирали дванадцятеро повних кошiв... Їдцiв же бу- 20, 21

ло мужа тисяч iз п’ять, крiм жiнок i дiтей. I зараз звелiв Iсус учням до човна сiдати, i переплисти 22

на той бiк ранiше Його, аж поки народ Вiн вiдпустить. Вiдпустивши ж народ, Вiн на гору пiшов 23

помолитися насамотi; i як вечiр настав, був там Сам. А човен вже був на серединi моря, i кидали 24

хвилi його, бо вiтер зiрвавсь супротивний. А о четвертiй сторожi нiчнiй Iсус пiдiйшов до них, iду- 25

чи по морю. Як побачили ж учнi, що йде Вiн по морю, то настрашилися та й казали: Мара! I вiд 26

страху вони закричали... А Iсус до них зараз озвався й сказав: Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь! 27

Петро ж вiдповiв i сказав: Коли, Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по водi. А Вiн 28, 29

вiдказав йому: Iди. I, вилiзши з човна, Петро став iти по водi, i пiшов до Iсуса. Але, бачачи вели- 30

ку бурю, злякався, i зачав потопати, i скричав: Рятуй мене, Господи!... I зараз Iсус простяг руку 31

й схопив його, i каже до нього: Маловiрний, чого усумнився? Як до човна ж вони ввiйшли, буря 32

вщухнула. А приявнi в човнi вклонились Йому та сказали: Ти справдi Син Божий! Перепливши 33, 34

ж вони, прибули в землю Генiсаретську. А люди тiєї мiсцевости, пiзнавши Його, сповiстили по всiй 35

тiй околицi, i до Нього принесли всiх хворих. I благали Його, щоб бодай доторкнутися краю одежi 36

Його. А хто доторкавсь, уздоровлений був.
Тодi до Iсуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму й сказали: Чого Твої учнi ламають 15, 2

передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хлiб споживають. А Вiн вiдповiв i промо- 3

вив до них: А чого й ви порушуєте Божу заповiдь ради передання вашого? Бо Бог заповiв: Шануй 4

батька та матiр, та: Хто злорiчить на батька чи матiр, хай смертю помре. А ви кажете: Коли скаже 5

хто батьку чи матерi: Те, чим би ви скористатись вiд мене хотiли, то дар Боговi, то може вже й не 6

шанувати той батька свого або матiр свою. Так ви ради передання вашого знiвечили Боже Слово.
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Лицемiри! Про вас добре Iсая пророкував був, говорячи: Оцi люди устами шанують Мене, серце ж7, 8

їхнє далеко вiд Мене! Та однак надаремне шанують Мене, бо навчають наук людських заповiдей...9

I Вiн покликав народ, i промовив до нього: Послухайте та зрозумiйте! Не те, що входить до уст,10, 11

людину сквернить, але те, що виходить iз уст, те людину сквернить. Тодi учнi Його приступили й12

сказали Йому: Чи Ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А Вiн вiдповiв i сказав:13

Усяка рослина, яку насадив не Отець Мiй Небесний, буде вирвана з коренем. Залишiть ви їх: це14

слiпi поводатарi для слiпих. А коли слiпий водить слiпого, обоє до ями впадуть... А Петро вiдповiв15

i до Нього сказав: Поясни нам цю притчу. А Вiн вiдказав: Чи ж i ви розумiння не маєте? Чи ж ви16, 17

не розумiєте, що все те, що входить до уст, вступає в живiт, та й назовнi виходить? Що ж виходить18

iз уст, те походить iз серця, i воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихi думки, душогубства,19

перелюби, розпуста, крадiж, неправдивi засвiдчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює.20

А їсти руками невмитими, не опоганює це людини! I, вийшовши звiдти, Iсус вiдiйшов у землi тир-21

ськi й сидонськi. I ось жiнка одна хананеянка, iз тих околиць прийшовши, заголосила до Нього22

й сказала: Змилуйся надо мною, Господи, Сину Давидiв, демон тяжко дочку мою мучить! А Вiн23

їй не казав анi слова. Тодi учнi Його, пiдiйшовши, благали Його та казали: Вiдпусти її, бо кричить
услiд за нами! А Вiн вiдповiв i сказав: Я посланий тiльки до овечок загинулих дому Iзраїлевого...24

А вона, пiдiйшовши, уклонилась Йому та й сказала: Господи, допоможи менi! А Вiн вiдповiв i ска-25, 26

зав: Не годиться взяти хлiб у дiтей, i кинути щенятам... Вона ж вiдказала: Так, Господи! Але ж i27

щенята їдять тi кришки, що спадають зо столу їхнiх панiв. Тодi вiдповiв i сказав їй Iсус: О жiнко,28

твоя вiра велика, нехай буде тобi, як ти хочеш! I тiєї години дочка її видужала. I, вiдiйшовши звiд-29

ти, Iсус прибув до Галiлейського моря, i, зiйшовши на гору, сiв там. I приступило до Нього багато30

народу, що мали з собою кривих, калiк, слiпих, нiмих i iнших багато, i клали їх до Iсусових нiг. I Вiн
уздоровлював їх. А народ не виходив iз дива, бо бачив, що говорять нiмi, калiки стають здоровi,31

кривi ходять, i бачать слiпi, i славив вiн Бога Iзраїлевого! А Iсус Своїх учнiв покликав i сказав:32

Жаль Менi цих людей, що вже три днi зо Мною знаходяться, але їсти не мають чого; вiдпустити
їх без їжi не хочу, щоб вони не ослабли в дорозi. А учнi Йому вiдказали: Де нам узяти стiльки33

хлiба в пустинi, щоб нагодувати стiльки народу? А Iсус запитав їх: Скiльки маєте хлiба? Вони ж34

вiдказали: Семеро, та трохи рибок. I Вiн iзвелiв на землi посiдати народовi. I, взявши сiм хлiбiв i35, 36

риби, вiддавши Богу подяку, поламав i дав учням Своїм, а учнi народовi. I всi їли й наситилися, а з37

позосталих кускiв назбирали сiм кошикiв повних... Їдцiв же було чотири тисячi мужа, окрiм жiнок38

та дiтей. I, вiдпустивши народ, усiв Вiн до човна, i прибув до землi Магдалинської.39

I пiдiйшли фарисеї та саддукеї, i, випробовуючи, просили Його показати ознаку їм iз неба. А Вiн16, 2

вiдповiв i промовив до них: Ви звечора кажете: Буде погода, червонiє бо небо. А ранком: Сьогоднi3

негода, червонiє бо небо похмуре. Розпiзнати небесне обличчя ви вмiєте, ознак часу ж не можете!
Рiд лукавий i перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрiм ознаки пророка Йони. I,4

їх полишивши, Вiн вiдiйшов. А учнi Його, перейшовши на той бiк, забули взяти хлiба. Iсус же5, 6

промовив до них: Стережiться уважливо фарисейської та саддукейської розчини! Вони ж мiрку-7

вали собi й говорили: Ми ж хлiбiв не взяли. А Iсус, знавши те, запитав: Чого мiж собою мiркуєте8

ви, маловiрнi, що хлiбiв не взяли? Чи ж ви ще не розумiєте й не пам’ятаєте про п’ять хлiбiв на9

п’ять тисяч, i скiльки кошiв ви зiбрали? Анi про сiм хлiбiв на чотири тисячi, i скiльки кошикiв ви10

назбирали? Як ви не розумiєте, що Я не про хлiб вам сказав? Стережiться но розчини фарисей-11

ської та саддукейської! Тодi зрозумiли вони, що Вiн не казав стерегтися їм розчини хлiбної, але12

фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши ж Iсус до землi Кесарiї Пилипової, питав Сво-13

їх учнiв i казав: За кого народ уважає Мене, Сина Людського? Вони ж вiдповiли: Однi за Iвана14

Христителя, однi за Iллю, iншi ж за Єремiю або за одного з пророкiв. Вiн каже до них: А ви за15

кого Мене маєте? А Симон Петро вiдповiв i сказав: Ти Христос, Син Бога Живого! А Iсус вiд-16, 17

повiв i до нього промовив: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тiло i кров тобi оце виявили,
але Мiй Небесний Отець. I кажу Я тобi, що ти скеля, i на скелi оцiй побудую Я Церкву Свою, i18

сили адовi не переможуть її. I ключi тобi дам вiд Царства Небесного, i що на землi ти зв’яжеш, те19

зв’язане буде на небi, а що на землi ти розв’яжеш, те розв’язане буде на небi! Тодi наказав Своїм20

учням, щоб нiкому не казали, що Вiн Христос. Iз того часу Iсус став виказувати Своїм учням, що21

Вiн мусить iти до Єрусалиму, i постраждати багато вiд старших, i первосвященикiв, i книжникiв,
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i вбитому бути, i воскреснути третього дня. I, набiк вiдвiвши Його, Петро став Йому докоряти й 22

казати: Змилуйся, Господи, такого Тобi хай не буде! А Вiн обернувся й промовив Петровi: Вiдсту- 23

пися вiд Мене, сатано, ти спокуса Менi, бо думаєш не про Боже, а про людське! Промовив тодi 24

Iсус учням Своїм: Коли хоче хто йти вслiд за Мною, хай зречеться самого себе, i хай вiзьме свого
хреста, та й iде вслiд за Мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за Мене свою 25

душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людинi, що здобуде ввесь свiт, але душу свою занапа- 26

стить? Або що дасть людина взамiн за душу свою? Бо прийде Син Людський у славi Свого Отця 27

з Анголами Своїми, i тодi вiддасть кожному згiдно з дiлами його. Поправдi кажу вам, що деякi 28

з тут-о приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать Сина Людського, що йде в Царствi
Своїм.

А через шiсть день забирає Iсус Петра, i Якова, i Iвана, брата його, та й веде їх осiбно на гору 17
високу. I Вiн перед ними переобразився: обличчя Його, як те сонце, засяло, а одежа Його стала 2

бiла, як свiтло. I ось з’явились до них Мойсей та Iлля, i розмовляли iз Ним. I озвався Петро та й 3, 4

сказав до Iсуса: Господи, добре бути нам тут! Коли хочеш, поставлю отут три шатрi: для Тебе одне,
i одне для Мойсея, i одне для Iллi. Як вiн ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, i ось голос 5

iз хмари почувсь, що казав: Це Син Мiй Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайтеся! А 6

почувши, попадали учнi долiлиць, i полякалися сильно... А Iсус пiдiйшов, доторкнувся до них i 7

промовив: Уставайте й не бiйтесь! Звiвши ж очi свої, нiкого вони не побачили, окрiм Самого Iсуса. 8

А коли з гори сходили, заповiв їм Iсус i сказав: Не кажiть нiкому про цеє видiння, аж поки Син 9

Людський iз мертвих воскресне. I запитали Його учнi, говорячи: Що це книжники кажуть, нiби 10

треба Iллi перш прийти? А Вiн вiдповiв i сказав: Iлля, правда, прийде, i все приготує. Але кажу 11, 12

вам, що Iлля вже прийшов був, та його не пiзнали, але з ним зробили, що тiльки хотiли... Так i Син
Людський має страждати вiд них. Учнi тодi зрозумiли, що Вiн їм говорив про Iвана Христителя. 13

I як вони до народу прийшли, то до Нього один чоловiк приступив, i навколiшки впав перед Ним, 14

i сказав: Господи, змилуйсь над сином моїм, що бiснується у новомiсяччi, i мучиться тяжко, бо 15

почасту падає вiн ув огонь, i почасту в воду. Я його був привiв до учнiв Твоїх, та вони не могли 16

вздоровити його. А Iсус вiдповiв i сказав: О роде невiрний й розбещений, доки буду Я з вами? 17

Доки вас Я терпiтиму? Приведiть до Мене сюди його! Потому Iсус погрозив йому, i демон вийшов 18

iз нього. I видужав хлопець тiєї години! Тодi пiдiйшли учнi насамотi до Iсуса й сказали: Чому ми не 19

могли його вигнати? А Вiн їм вiдповiв: Через ваше невiрство. Бо поправдi кажу вам: коли будете 20

ви мати вiру, хоч як зерно гiрчичне, i горi оцiй скажете: Перейди звiдси туди, то й перейде вона, i
нiчого не матимете неможливого! Цей же рiд не виходить iнакше, як тiльки молитвою й постом. 21

Коли пробували вони в Галiлеї, то сказав їм Iсус: Людський Син буде виданий людям до рук, i 22, 23

вони Його вб’ють, але третього дня Вiн воскресне. I тяжко вони зажурились... Як прийшли ж 24

вони в Капернаум, до Петра пiдiйшли збирачi дидрахм на храм, та й сказали: Чи не заплатить ваш
учитель дидрахми? Вiн вiдказує: Так. I як вiн увiйшов до дому, то Iсус попередив його та сказав: 25

Як ти думаєш, Симоне: царi земнi з кого беруть мито або податки: вiд синiв своїх, чи чужих? А як 26

той вiдказав: Вiд чужих, то промовив до нього Iсус: Тож вiльнi сини! Та щоб їх не спокусити, пiди 27

над море, та вудку закинь, i яку першу рибу iзловиш, вiзьми, i рота вiдкрий їй, i знайдеш статира;
вiзьми ти його, i вiддай їм за Мене й за себе...

Пiдiйшли до Iсуса тодi Його учнi, питаючи: Хто найбiльший у Царствi Небеснiм? Вiн же ди- 18, 2

тину покликав, i поставив її серед них, та й сказав: Поправдi кажу вам: коли не навернетесь, i 3

не станете, як тi дiти, не ввiйдете в Царство Небесне! Отже, хто впокориться, як дитина оця, той 4

найбiльший у Царствi Небеснiм. I хто прийме таку дитину одну в Моє Ймення, той приймає Ме- 5

не. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вiрують в Мене, то краще б такому було, коли б жорно 6

млинове на шию йому почепити, i його потопити в морськiй глибинi... Вiд спокус горе свiтовi, бо 7

мусять спокуси прийти; надто горе людинi, що вiд неї приходить спокуса! Коли тiльки рука твоя, 8

чи нога твоя спокушає тебе, вiдiтни її й кинь вiд себе: краще тобi увiйти в життя одноруким або
одноногим, нiж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в огонь вiчний. I коли твоє око 9

тебе спокушає його вибери й кинь вiд себе: краще тобi однооким ввiйти в життя, нiж з обома очима
бути вкиненому до геєнни огненної. Стережiться, щоб ви не погордували анi одним iз малих цих; 10

кажу бо Я вам, що їхнi Анголи повсякчасно бачать у небi обличчя Мого Отця, що на небi. Син 11
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бо Людський прийшов, щоб спасти загинуле. Як вам здається: коли має який чоловiк сто овець,12

а одна з них заблудить, то чи вiн не покине дев’ятдесятьох i дев’ятьох у горах, i не пiде шукати за-
блудлої? I коли пощастить вiдшукати її, поправдi кажу вам, що радiє за неї вiн бiльше, анiж за13

дев’ятдесятьох i дев’ятьох незаблудлих. Так волi нема Отця вашого, що на небi, щоб загинув один14

iз цих малих. А коли прогрiшиться твiй брат проти тебе, iди й йому викажи помiж тобою та ним15

самим; як тебе вiн послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає вiн, то вiзьми з собою ще16

одного чи двох, щоб справа всiляка ствердилась устами двох чи трьох свiдкiв. А коли не послухає17

їх, скажи Церквi; коли ж не послухає й Церкви, хай буде тобi, як поганин i митник! Поправдi кажу18

вам: Що тiльки зв’яжете на землi, зв’язане буде на небi, i що тiльки розв’яжете на землi, розв’яза-
не буде на небi. Ще поправдi кажу вам, що коли б двоє з вас на землi погодились про всяку рiч,19

то коли вони будуть просити за неї, станеться їм вiд Мого Отця, що на небi! Бо де двоє чи троє20

в Iм’я Моє зiбранi, там Я серед них. Петро приступив тодi та запитався Його: Господи, скiльки21

разiв брат мiй може згрiшити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до семи раз? Iсус промовляє22

до нього: Не кажу тобi до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи! Тим то Царство Небесне23

подiбне одному царевi, що захотiв обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж вiн почав обра-24

ховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантiв. А що вiн не мав iз чого25

вiддати, наказав пан продати його, i його дружину та дiти, i все, що вiн мав, i заплатити. Тодi раб26

той упав до нiг, i вклонявся йому та благав: Потерпи менi, я вiддам тобi все! I змилосердився пан27

над рабом тим, i звiльнив його, i простив йому борг. А як вийшов той раб, то спiткав вiн одного з28

своїх спiвтоваришiв, що був винен йому сто динарiїв. I, схопивши його, вiн душив та казав: Вiддай,
що ти винен! А товариш його впав у ноги йому, i благав його, кажучи: Потерпи менi, i я вiддам29

тобi! Та той не схотiв, а пiшов i всадив до в’язницi його, аж поки вiн боргу не верне. Як побачили30, 31

ж товаришi його те, що сталося, то засмутилися дуже, i прийшли й розповiли своєму пановi все, що
було. Тодi пан його кличе його, та й говорить до нього: Рабе лукавий, я простив був тобi ввесь той32

борг, бо просив ти мене. Чи й тобi не належало змилуватись над своїм спiвтоваришем, як i я над33

тобою був змилувався? I прогнiвався пан його, i катам його видав, аж поки йому не вiддасть всьо-34

го боргу. Так само й Отець Мiй Небесний учинить iз вами, коли кожен iз вас не простить своєму35

братовi з серця свого їхнiх прогрiхiв.
I сталось, як Iсус закiнчив цi слова, то Вiн вирушив iз Галiлеї, i прибув до країни Юдейської,19

на той бiк Йордану. А за Ним iшла безлiч народу, i Вiн уздоровив їх тут. I пiдiйшли фарисеї до2, 3

Нього, i, випробовуючи, запитали Його: Чи дозволено дружину свою вiдпускати з причини вся-
кої? А Вiн вiдповiв i сказав: Чи ви не читали, що Той, Хто створив споконвiку людей, створив їх4

чоловiком i жiнкою? I сказав: Покине тому чоловiк батька й матiр, i пристане до дружини своєї,5

i стануть обоє вони одним тiлом, тому то немає вже двох, але одне тiло. Тож, що Бог спарував,6

людина нехай не розлучує! Вони кажуть Йому: А чому ж Мойсей заповiв дати листа розводово-7

го, та й вiдпускати? Вiн говорить до них: То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей вiдпускати8

дружин ваших, спочатку ж так не було. А Я вам кажу: Хто дружину вiдпустить свою не з причини9

перелюбу, i одружиться з iншою, той чинить перелюб. I хто одружиться з розведеною, той чинить
перелюб. Учнi говорять Йому: Коли справа така чоловiка iз дружиною, то не добре одружуватись.10

А Вiн їм вiдказав: Це слово вмiщають не всi, але тi, кому дано. Бо бувають скопцi, що з утроби ще11, 12

матерньої народилися так; є й скопцi, що їх люди оскопили, i є скопцi, що самi оскопили себе ради
Царства Небесного. Хто може вмiстити, нехай вмiстить. Тодi привели Йому дiток, щоб поклав на13

них руки, i за них помолився, учнi ж їм докоряли. Iсус же сказав: Пустiть дiток, i не боронiть їм14

приходити до Мене, бо Царство Небесне належить таким. I Вiн руки на них поклав, та й пiшов15

звiдтiля. I пiдiйшов ось один, i до Нього сказав: Учителю Добрий, що маю зробити я доброго, щоб16

мати життя вiчне? Вiн же йому вiдказав: Чого звеш Мене Добрим? Нiхто не є Добрий, крiм Бога17

Самого. Коли ж хочеш ввiйти до життя, то виконай заповiдi. Той питає Його: Якi саме? А Iсус18

вiдказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свiдкуй неправдиво. Шануй батька та матiр,19

i: Люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до Нього юнак: Це я виконав все. Чого ще20

бракує менi? Iсус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, пiди, продай добра свої та й убогим21

роздай, i матимеш скарб ти на небi. Потому приходь та й iди вслiд за Мною. Почувши ж юнак таке22

слово, вiдiйшов, зажурившись, бо великi маєтки вiн мав. Iсус же сказав Своїм учням: Поправдi23
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кажу вам, що багатому трудно ввiйти в Царство Небесне. Iще вам кажу: Верблюдовi легше пройти 24

через голчине вушко, нiж багатому в Боже Царство ввiйти! Як учнi ж Його це зачули, здивувалися 25

дуже й сказали: Хто ж тодi може спастися? А Iсус позирнув i сказав їм: Неможливе це людям, та 26

можливе все Боговi. Тодi вiдiзвався Петро та до Нього сказав: От усе ми покинули, та й пiшли за 27

Тобою слiдом; що ж нам буде за це? А Iсус вiдказав їм: Поправдi кажу вам, що коли, при вiднов- 28

леннi свiту, Син Людський засяде на престолi слави Своєї, тодi сядете й ви, що за Мною пiшли,
на дванадцять престолiв, щоб судити дванадцять племен Iзраїлевих. I кожен, хто за Ймення Моє 29

кине дiм, чи братiв, чи сестер, або батька, чи матiр, чи дiти, чи землi, той багатокротно одержить i
успадкує вiчне життя. I багато-хто з перших останнiми стануть, а останнi першими. 30

Бо Царство Небесне подiбне одному господаревi, що вдосвiта вийшов згодити робiтникiв у свiй 20
виноградник. Згодившися ж вiн iз робiтниками по динарiю за день, послав їх до свого виноградни- 2

ка. А вийшовши коло години десь третьої, побачив вiн iнших, що стояли без працi на ринку, та 3, 4

й каже до них: Iдiть i ви до мого виноградника, i що буде належати, дам вам. Вони ж вiдiйшли. I 5

вийшов вiн знов о годинi десь шостiй й дев’ятiй, i те саме зробив. А вийшовши коло години одинад- 6

цятої, знайшов iнших, що стояли без працi, та й каже до них: Чого тут стоїте цiлий день безробiтнi?
Вони кажуть до нього: Бо нiхто не найняв нас. Вiдказує їм: Iдiть i ви в виноградник. Коли ж вечiр 7, 8

настав, то говорить тодi до свого управителя пан виноградника: Поклич робiтникiв, i дай їм заплату,
почавши з останнiх до перших. I прийшли тi, що з години одинадцятої, i взяли по динарiю. Коли 9, 10

ж прийшли першi, то думали, що вони вiзьмуть бiльше. Та й вони по динару взяли. А взявши, вони 11

почали нарiкати на господаря, кажучи: Цi останнi годину одну працювали, а ти прирiвняв їх до 12

нас, що витерпiли тягар дня та спекоту... А вiн вiдповiв i сказав до одного iз них: Не кривджу я, 13

друже, тебе, хiба не за динарiя згодився зо мною? Вiзьми ти своє та й iди. Але я хочу дати й цьому 14

ось останньому, як i тобi. Чи ж не вiльно менi зо своїм, що я хочу, зробити? Хiба око твоє заздре 15

вiд того, що я добрий? Отак будуть останнi першими, а першi останнiми! Побажавши ж пiти до 16, 17

Єрусалиму, Iсус взяв осiбно Дванадцятьох, i на дорозi їм сповiстив: Оце в Єрусалим ми йдемо, i 18

первосвященикам i книжникам виданий буде Син Людський, i засудять на смерть Його... I посга- 19

нам Його вони видадуть на наругу та на катування, i на розп’яття, але третього дня Вiн воскресне!
Тодi приступила до Нього мати синiв Зеведеєвих, i вклонилась, i просила вiд Нього чогось. А Вiн 20, 21

їй сказав: Чого хочеш? Вона каже Йому: Скажи, щоб обидва сини мої цi сiли в Царствi Твоїм пра-
воруч один, i лiворуч вiд Тебе один. А Iсус вiдповiв i сказав: Не знаєте, чого просите. Чи ж можете 22

ви пити чашу, що Я її питиму або христитися хрищенням, що я ним хрищуся? Вони кажуть Йому:
Можемо. Вiн говорить до них: Ви питимете Мою чашу i будете христитися хрищенням, що Я ним 23

хрищуся. А сидiти праворуч Мене та лiворуч не Моє це давати, а кому вiд Мого Отця те вготова-
но. Як почули це десятеро, стали гнiватися на обох тих братiв. А Iсус їх покликав i промовив: Ви 24, 25

знаєте, що князi народiв панують над ними, а вельможi їх тиснуть. Не так буде мiж вами, але хто 26

великим iз вас хоче бути, хай буде слугою вiн вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде вiн 27

вам за раба. Так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужи- 28

ти, i душу Свою дати на викуп за багатьох! Як вони ж з Єрихону виходили, за Ним iшов натовп 29

великий. I ось двоє слiпих, що сидiли при дорозi, почувши, що переходить Iсус, стали кричати, 30

благаючи: Змилуйсь над нами, Господи, Сину Давидiв! Народ же сварився на них, щоб мовчали, 31

вони ж iще бiльше кричали, благаючи: Змилуйсь над нами, Господи, Сину Давидiв! Iсус же спи- 32

нився, покликав їх та й сказав: Що хочете, щоб Я вам зробив? Вони Йому кажуть: Господи, нехай 33

нам розкриються очi! I змилосердивсь Iсус, доторкнувся до їхнiх очей, i зараз прозрiли їм очi, i 34

вони подалися за Ним.
А коли вони наблизились до Єрусалиму, i прийшли до Вiтфагiї, до гори до Оливної, тодi Iсус ви- 21

слав двох учнiв, до них, кажучи: Iдiть у село, яке перед вами, i знайдете зараз ослицю прив’язану 2

та з нею осля; вiдв’яжiть, i Менi приведiть їх. А як хто вам що скаже, вiдкажiть, що їх потребує 3

Господь, i вiн зараз пошле їх. А це сталось, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовля- 4

ючи: Скажiте Сiонськiй доньцi: Ось до тебе йде Цар твiй! Вiн покiрливий, i всiв на осла, на осля, 5

пiд’яремної сина. А учнi пiшли та й зробили, як звелiв їм Iсус. Вони привели до Iсуса ослицю й 6, 7

осля, i одежу поклали на них, i Вiн сiв на них. I багато народу стелили одежу свою по дорозi, iншi 8

ж рiзали вiття з дерев i стелили дорогою. А народ, що йшов перед Ним i позаду, викрикував, кажу- 9
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чи: Осанна Сину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє Iм’я! Осанна на висотi! А коли10

увiйшов Вiн до Єрусалиму, то здвигнулося цiле мiсто, питаючи: Хто це такий? А народ говорив:11

Це Пророк, Iсус iз Назарету Галiлейського! Потому Iсус увiйшов у храм Божий, i вигнав усiх про-12

давцiв i покупцiв у храмi, i поперевертав грошомiнам столи, та ослони продавцям голубiв. I сказав13

їм: Написано: Дiм Мiй буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбiйникiв. I приступили14

у храмi до Нього слiпi та кривi, i Вiн їх уздоровив. А первосвященики й книжники, бачивши чуда,15

що Вiн учинив, i дiтей, що в храмi викрикували: Осанна Сину Давидовому, обурилися, та й ска-16

зали Йому: Чи ти чуєш, що кажуть вони? А Iсус вiдказав їм: Так. Чи ж ви не читали нiколи: Iз уст
немовлят, i тих, що ссуть, учинив Ти хвалу? I покинувши їх, Вiн вийшов за мiсто в Вiфанiю, i там17

нiч перебув. А вранцi, до мiста вертаючись, Вiн зголоднiв. I побачив Вiн при дорозi одне фiгове18, 19

дерево, i до нього прийшов, та нiчого, крiм листя самого, на нiм не знайшов. I до нього Вiн каже:
Нехай плоду iз тебе не буде нiколи повiки! I фiгове дерево зараз усохло. А учнi, побачивши це,20

дивувалися та говорили: Як швидко всохло це фiгове дерево!... Iсус же промовив у вiдповiдь їм:21

Поправдi кажу вам: Коли б мали ви вiру, i не мали сумнiву, то вчинили б не тiльки як iз фiговим
деревом, а якби й цiй горi ви сказали: Порушся та кинься до моря, то й станеться те! I все, чого22

ви в молитвi попросите з вiрою, то одержите. А коли Вiн прийшов у храм i навчав, поприходили23

первосвященики й старшi народу до Нього й сказали: Якою Ти владою чиниш оце? I хто Тобi владу
цю дав? Iсус же промовив у вiдповiдь їм: Запитаю й Я вас одне слово. Як про нього дасте Менi24

вiдповiдь, то й Я вам скажу, якою владою Я це чиню. Iванове хрищення звiдки було: iз неба, чи25

вiд людей? Вони ж мiркували собi й говорили: Коли скажемо: Iз неба, вiдкаже Вiн нам: Чого ж ви
йому не повiрили? А як скажемо: Вiд людей, боїмося народу, бо Iвана вважають усi за пророка. I26, 27

сказали Iсусовi в вiдповiдь: Ми не знаємо. Вiдказав їм i Вiн: То й Я вам не скажу, якою владою Я це
чиню. А як вам здається? Один чоловiк мав двох синiв. Прийшовши до першого, вiн сказав: Пiди28

но, дитино, сьогоднi, працюй у винограднику! А той вiдповiв i сказав: Готовий, панотче, i не пiшов.29

I, прийшовши до другого, так само сказав. А той вiдповiв i сказав: Я не хочу. А потiм покаявся, i30

пiшов. Котрий же з двох учинив волю батькову? Вони кажуть: Останнiй. Iсус промовляє до них:31

Поправдi кажу вам, що митники та блудодiйки випереджують вас у Боже Царство. Бо прийшов32

був до вас дорогою праведности Iван, та йому не повiрили ви, а митники та блудодiйки йняли йому
вiри. А ви бачили, та проте не покаялися й опiсля, щоб повiрити йому. Послухайте iншої притчi.33

Був господар один. Насадив виноградника вiн, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило,
башту поставив, i вiддав його винарям, та й пiшов. Коли ж надiйшов час плодiв, вiн до винарiв34

послав рабiв своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарi ж рабiв його похапали, i одного побили, а35

другого замордували, а того вкаменували. Знов послав вiн iнших рабiв, бiльш як перше, та й їм36

учинили те саме. Нарештi послав до них сина свого i сказав: Посоромляться сина мого. Але ви-37, 38

нарi, як побачили сина, мiркувати собi стали: Це спадкоємець; ходiм, замордуймо його, i заберемо
його спадщину! I, схопивши його, вони вивели за виноградник його, та й убили. Отож, як при-39, 40

буде той пан виноградника, що зробить вiн тим винарям? Вони кажуть Йому: Злочинцiв погубить41

жорстоко, виноградника ж вiддасть iншим винарям, що будуть плоди вiддавати йому своєчасно.
Iсус промовляє до них: Чи ви не читали нiколи в Писаннi: Камiнь, що його будiвничi вiдкинули, той42

нарiжним став каменем; вiд Господа сталося це, i дивне воно в очах наших! Тому кажу вам, що вiд43

вас Царство Боже вiдiйметься, i дасться народовi, що плоди його буде приносити. I хто впаде на44

цей камiнь розiб’ється, а на кого вiн сам упаде то розчавить його. А як первосвященики та фарисеї45

почули цi притчi Його, то вони зрозумiли, що про них Вiн говорить. I намагались схопити Його,46

але побоялись людей, бо вважали Його за Пророка.
А Iсус, вiдповiдаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подiбне22, 2

одному царевi, що весiлля справляв був для сина свого. I послав вiн своїх рабiв покликати тих,3

хто був на весiлля запрошений, та тi не хотiли прийти. Знову послав вiн iнших рабiв, наказуючи:4

Скажiть запрошеним: Ось я приготував обiд свiй, закололи бики й вiдгодоване, i все готове. Iдiть
на весiлля! Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той на свiй торг. А остан-5, 6

нi, похапавши рабiв його, знущалися, та й повбивали їх. I розгнiвався цар, i послав своє вiйсько, i7

вигубив тих убiйникiв, а їхнє мiсто спалив. Тодi каже рабам своїм: Весiлля готове, але недостой-8

нi були тi покликанi. Тож пiдiть на роздорiжжя, i кого тiльки спiткаєте, кличте їх на весiлля. I9, 10
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вийшовши раби тi на роздорiжжя, зiбрали всiх, кого тiльки спiткали, злих i добрих. I весiльна кiм-
ната гiстьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловiка, 11

в одежу весiльну не вбраного, та й каже йому: Як ти, друже, ввiйшов сюди, не мавши одежi ве- 12

сiльної? Той же мовчав. Тодi цар сказав своїм слугам: Зв’яжiть йому ноги та руки, та й киньте до 13

зовнiшньої темряви, буде плач там i скрегiт зубiв... Бо багато покликаних, та вибраних мало. Тодi 14, 15

фарисеї пiшли й умовлялись, як зловити на словi Його. I посилають до Нього своїх учнiв iз iродiя- 16

нами, i кажуть: Учителю, знаємо ми, що Ти справедливий, i наставляєш на Божу дорогу правдиво,
i не зважаєш нi на кого, бо на людське обличчя не дивишся Ти. Скажи ж нам, як здається Тобi: 17

чи годиться давати податок для кесаря, чи нi? А Iсус, знавши їхнє лукавство, сказав: Чого ви, 18

лицемiри, Мене випробовуєте? Покажiть Менi грiш податковий. I принесли динарiя Йому. А Вiн 19, 20

каже до них: Чий це образ i напис? Тi вiдказують: Кесарiв. Тодi каже Вiн їм: Тож вiддайте кесареве 21

кесаревi, а Боговi Боже. А почувши таке, вони диву далися. I, лишивши Його, вiдiйшли. Того дня 22, 23

приступили до Нього саддукеї, що твердять, нiби нема воскресення, i запитали Його, та й сказали: 24

Учителю, Мойсей наказав: Коли хто помре, не мавши дiтей, то нехай його брат вiзьме вдову його,
i вiдновить насiння для брата свого. Було ж у нас сiм братiв. I перший, одружившись, умер, i, не 25

мавши насiння, зоставив дружину свою братовi своєму. Так само i другий, i третiй, аж до сьомого. 26

А по всiх вмерла й жiнка. Отож, у воскресеннi котрому з сiмох вона дружиною буде? Бо всi мали 27, 28

її. Iсус же промовив у вiдповiдь їм: Помиляєтесь ви, не знавши писання, нi Божої сили. Бо в во- 29, 30

скресеннi нi женяться, анi замiж виходять, але як Анголи тi на небi. А про воскресення померлих 31

хiба не читали прореченого вам вiд Бога, що каже: Я Бог Авраамiв, i Бог Iсакiв, i Бог Яковiв; Бог 32

не є Богом мертвих, а живих. А народ, чувши це, дивувався науцi Його. Фарисеї ж, почувши, що 33, 34

Вiн уста замкнув саддукеям, зiбралися разом. I спитався один iз них, учитель Закону, Його випро- 35

бовуючи й кажучи: Учителю, котра заповiдь найбiльша в Законi? Вiн же промовив йому: Люби 36, 37

Господа Бога свого всiм серцем своїм, i всiєю душею своєю, i всiєю своєю думкою. Це найбiльша 38

й найперша заповiдь. А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе. На двох 39, 40

оцих заповiдях увесь Закон i Пророки стоять. Коли ж фарисеї зiбрались, Iсус їх запитав, i ска- 41, 42

зав: Що ви думаєте про Христа? Чий Вiн син? Вони Йому кажуть: Давидiв. Вiн до них промовляє: 43

Як же то силою Духа Давид Його Господом зве, коли каже: Промовив Господь Господевi моєму: 44

сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогiв пiднiжком ногам Твоїм. Тож, коли Давид зве 45

Його Господом, як же Вiн йому син? I нiхто не спромiгся вiдповiсти Йому анi слова... I нiхто з того 46

дня не наважувався бiльш питати Його.
Тодi промовив Iсус до народу й до учнiв Своїх, i сказав: На сидiннi Мойсеєвiм усiлися книжни- 23, 2

ки та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робiть i виконуйте; та за вчинками їхнiми не робiть, 3

бо говорять вони та не роблять того! Вони ж в’яжуть тяжкi тягарi, i кладуть їх на людськi рамена, 4

самi ж навiть пальцем своїм не хотять їх порушити... Усi ж учинки свої вони роблять, щоб їх ба- 5

чили люди, i богомiлля свої розширяють, i здовжують китицi. I люблять вони переднiшi мiсця на 6

бенкетах, i переднiшi лавки в синагогах, i привiти на ринках, i щоб звали їх люди: Учителю! А ви 7, 8

вчителями не звiться, бо один вам Учитель, а ви всi брати. I не називайте нiкого отцем на землi, 9

бо один вам Отець, що на небi. I не звiться наставниками, бо один вам Наставник, Христос. Хто 10, 11

мiж вами найбiльший, хай слугою вам буде! Хто бо пiдноситься, буде понижений, хто ж понижу- 12

ється, той пiднесеться. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицемiри, що перед людьми зачиняєте 13

Царство Небесне, бо й самi ви не входите, анi тих, хто хоче ввiйти, увiйти не пускаєте! Горе ж вам, 14

книжники та фарисеї, лицемiри, що вдовинi хати поїдаєте, i напоказ молитесь довго, через те осуд
тяжчий ви приймете! Горе вам, книжники та фарисеї, лицемiри, що обходите море та землю, щоб 15

придбати нововiрця одного; а коли те стається, то робите його сином геєнни, вдвоє гiршим вiд вас!
Горе вам, проводирi ви слiпi, що говорите: Коли хто поклянеться храмом, то нiчого; а хто покля- 16

неться золотом храму, то той винуватий. Нерозумнi й слiпi, що бо бiльше: чи золото, чи той храм, 17

що освячує золото? I: Коли хто поклянеться жертiвником, то нiчого, а хто поклянеться жертвою, 18

що на нiм, то вiн винуватий. Нерозумнi й слiпi, що бо бiльше: чи жертва, чи той жертiвник, що 19

освячує жертву? Отож, хто клянеться жертiвником, клянеться ним та всiм, що на ньому. I хто 20, 21

храмом клянеться, клянеться ним та Тим, Хто живе в нiм. I хто небом клянеться, клянеться Бо- 22
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жим престолом i Тим, Хто на ньому сидить. Горе вам, книжники та фарисеї, лицемiри, що даєте23

десятину iз м’яти, i ганусу й кмину, але найважливiше в Законi покинули: суд, милосердя та вiру;
це треба робити, i того не кидати. Проводирi ви слiпi, що вiдцiджуєте комаря, а верблюда ковтає-24

те! Горе вам, книжники та фарисеї, лицемiри, що чистите зовнiшнiсть кухля та миски, а всерединi25

повнi вони здирства й кривди! Фарисею слiпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий вiн був26

i назовнi! Горе вам, книжники та фарисеї, лицемiри, що подiбнi до гробiв побiлених, якi гарними27

зверху здаються, а всерединi повнi трупних кiсток та всякої нечистости! Так i ви, назовнi здаєтеся28

людям за праведних, а всерединi повнi лицемiрства та беззаконня! Горе вам, книжники та фарисеї,29

лицемiри, що пророкам надгробники ставите, i праведникам прикрашаєте пам’ятники, та говори-30

те: Якби ми жили за днiв наших батькiв, то ми не були б спiльниками їхнiми в кровi пророкiв. Тим31

самим на себе свiдкуєте, що сини ви убивцiв пророкiв. Доповнiть i ви мiру провини ваших батькiв!32

О змiї, о роде гадючий, як ви втечете вiд засуду до геєнни? I ось тому посилаю до вас Я пророкiв, i33, 34

мудрих, i книжникiв; частину їх ви повбиваєте та розiпнете, а частину їх ви бичуватимете в синаго-
гах своїх, i будете гнати з мiста до мiста. Щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на35

землi, вiд крови Авеля праведного, аж до крови Захарiя, Варахiїного сина, що ви замордували його
мiж храмом i жертiвником! Поправдi кажу вам: Оце все спаде на рiд цей! Єрусалиме, Єрусалиме,36, 37

що вбиваєш пророкiв та каменуєш посланих до тебе! Скiльки разiв Я хотiв зiбрати дiти твої, як та
квочка збирає пiд крила курчаток своїх, та ви не захотiли! Ось ваш дiм залишається порожнiй для38

вас! Говорю бо Я вам: Вiдтепер ви Мене не побачите, аж поки не скажете: Благословенний, Хто39

йде у Господнє Iм’я!
I вийшов Iсус i вiд храму пiшов. I пiдiйшли Його учнi, щоб Йому показати будинки храмовi. Вiн24, 2

же промовив у вiдповiдь їм: Чи бачите ви все оце? Поправдi кажу вам: Не залишиться тут навiть
камiнь на каменi, який не зруйнується!... Коли ж Вiн сидiв на Оливнiй горi, пiдiйшли Його учнi3

до Нього самотньо й спитали: Скажи нам, коли станеться це? I яка буде ознака приходу Твого
й кiнця вiку? Iсус же промовив у вiдповiдь їм: Стережiться, щоб вас хто не звiв! Бо багато хто4, 5

прийде в Iм’я Моє, кажучи: Я Христос. I зведуть багатьох. Ви ж про вiйни почуєте, i про воєннi6

чутки, глядiть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кiнець ще. Бо повстане народ7

на народ, i царство на царство, i голод, мор та землетруси настануть мiсцями. А все це початок8

терпiнь породiльних. На муки тодi видаватимуть вас, i вбиватимуть вас, i вас будуть ненавидiти9

всi народи за Ймення Моє. I багато-хто в той час спокусяться, i видавати один одного будуть, i10

один одного будуть ненавидiти. Постане багато фальшивих пророкiв, i зведуть багатьох. I через11, 12

розрiст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кiнця, той буде спасений! I13, 14

проповiдана буде ця Євангелiя Царства по цiлому свiтовi, на свiдоцтво народам усiм. I тодi прийде
кiнець! Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звiщав був пророк Даниїл, на15

мiсцi святому, хто читає, нехай розумiє, тодi тi, хто в Юдеї, нехай в гори втiкають. Хто на по-16, 17

крiвлi, нехай той не сходить узяти речi з дому свого. I хто на полi, хай назад не вертається взяти18

одежу свою. Горе ж вагiтним i тим, хто годує грудьми, за днiв тих! Молiться ж, щоб ваша втеча19, 20

не сталась зимою, анi в суботу. Бо скорбота велика настане тодi, якої не було з первопочину свiту21

аж досi й не буде. I коли б не вкоротились тi днi, не спаслася б нiяка людина; але через вибраних22

днi тi вкоротяться. Тодi, як хто скаже до вас: Ото, Христос тут чи Отам, не ймiть вiри. Бо по-23, 24

стануть христи неправдивi, i неправдивi пророки, i будуть чинити великi ознаки та чуда, що звели
б, коли б можна, i вибраних. Оце Я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: Ось Вiн у пустинi25, 26

не виходьте, Ось Вiн у криївках не вiрте! Бо як блискавка та вибiгає зо сходу, i з’являється аж до27

заходу, так буде i прихiд Сина Людського. Бо де труп, там зберуться орли. I зараз, по скорботi28, 29

тих днiв, сонце затьмиться, i мiсяць не дасть свого свiтла, i зорi попадають з неба, i сили небеснi
порушаться. I того часу на небi з’явиться знак Сина Людського, i тодi заголосять всi земнi племе-30

на, i побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних iз великою потугою й славою. I31

пошле Анголiв Своїх Вiн iз голосним сурмовим гуком, i зберуть Його вибраних вiд вiтрiв чотирьох,
вiд кiнцiв неба аж до кiнцiв його. Вiд дерева ж фiгового навчiться прикладу: коли вiття його вже32

розпукується, i кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже лiто. Так i ви: коли все це побачите,33

знайте, що близько, пiд дверима! Поправдi кажу вам: не перейде цей рiд, аж усе оце станеться.34

Небо й земля проминеться, але не минуться слова Мої! А про день той й годину не знає нiхто:35, 36

анi Анголи небеснi, анi Син, лише Сам Отець. Як було за днiв Ноєвих, так буде i прихiд Сина37



577 ВIД СВ. МАТВIЯ 24. 38–25. 43

Людського. Бо так само, як за днiв до потопу всi їли й пили, женилися й замiж виходили, аж до 38

дня, коли Ной увiйшов до ковчегу, i не знали, аж поки потоп не прийшов та й усiх не забрав, так 39

буде i прихiд Сина Людського. Будуть двоє на полi тодi, один вiзьметься, а другий полишиться. 40

Двi будуть молоти на жорнах, одна вiзьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, 41, 42

котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрiй сторожi прийде 43

злодiй, то вiн пильнував би, i пiдкопати свого дому не дав би. Тому будьте готовi й ви, бо прийде 44

Син Людський тiєї години, коли ви не думаєте! Хто ж вiрний i мудрий раб, якого пан поставив над 45

своїми челядниками давати своєчасно поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде 46

та знайде, що робить вiн так! Поправдi кажу вам, що над цiлим маєтком своїм вiн поставить його. 47

А як той злий раб скаже у серцi своїм: Забариться пан мiй прийти, i зачне бити товаришiв своїх, 48, 49

а їсти та пити з п’яницями, то пан того раба прийде дня, якого вiн не сподiвається, i о годинi, якої 50

не знає. I вiн пополовинi розiтне його, i визначить долю йому з лицемiрами, буде плач там i скрегiт 51

зубiв!
Тодi Царство Небесне буде подiбне до десяти дiв, що побрали каганцi свої, та й пiшли зустрiчати 25

молодого. П’ять же з них нерозумнi були, а п’ять мудрi. Нерозумнi ж, узявши каганцi, не взяли iз 2, 3

собою оливи. А мудрi набрали оливи в посудинки разом iз своїми каганцями. А коли забаривсь 4, 5

молодий, то всi задрiмали й поснули. А опiвночi крик залунав: Ось молодий, виходьте назустрiч! 6

Схопились тодi всi тi дiви, i каганцi свої наготували. Нерозумнi ж сказали до мудрих: Дайте нам iз 7, 8

своєї оливи, бо нашi каганцi ось гаснуть. Мудрi ж вiдповiли та сказали: Щоб, бува, нам i вам не 9

забракло, краще вдайтеся до продавцiв, i купiть собi. I як вони купувати пiшли, то прибув моло- 10

дий; i готовi ввiйшли на весiлля з ним, i замкненi дверi були. А потiм прийшла й решта дiв i казала: 11

Пане, пане, вiдчини нам! Вiн же в вiдповiдь їм проказав: Поправдi кажу вам, не знаю я вас! Тож 12, 13

пильнуйте, бо не знаєте нi дня, нi години, коли прийде Син Людський! Так само ж один чоловiк, 14

як вiдходив, покликав своїх рабiв i передав їм добро своє. I одному вiн дав п’ять талантiв, а дру- 15

гому два, а тому один, кожному за спроможнiстю його. I вiдiйшов. А той, що взяв п’ять талантiв, 16

негайно пiшов i орудував ними, i набув вiн п’ять iнших талантiв. Так само ж i той, що взяв два i вiн 17

ще два iнших набув. А той, що одного взяв, пiшов та й закопав його в землю, i сховав срiбло пана 18

свого. По довгому ж часi вернувся пан тих рабiв, та й вiд них зажадав обрахунку. I прийшов той, 19, 20

що взяв п’ять талантiв, принiс iще п’ять талантiв i сказав: Пане мiй, п’ять талантiв менi передав
ти, ось я здобув iншi п’ять талантiв. Сказав же йому його пан: Гаразд, рабе добрий i вiрний! Ти в 21

малому був вiрний, над великим поставлю тебе, увiйди до радощiв пана свого! Пiдiйшов же й той, 22

що взяв два таланти, i сказав: Два таланти менi передав ти, ось iще два таланти здобув я. казав 23

йому пан його: Гаразд, рабе добрий i вiрний! Ти в малому був вiрний, над великим поставлю тебе,
увiйди до радощiв пана свого! Пiдiйшов же i той, що одного таланта взяв, i сказав: Я знав тебе, 24

пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сiяв, i збираєш, де не розсипав. I я побоявся, пiшов i 25

таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє... I вiдповiв його пан i сказав йому: Рабе лукавий 26

i лiнивий! Ти знав, що я жну, де не сiяв, i збираю, де не розсипав? Тож тобi було треба вiддати 27

грошi мої грошомiнам, i, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Вiзьмiть же вiд нього таланта, i 28

вiддайте тому, що десять талантiв вiн має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто 29

ж не має, забереться вiд нього й те, що вiн має. А раба непотрiбного вкиньте до зовнiшньої темря- 30

ви, буде плач там i скрегiт зубiв! Коли ж прийде Син Людський у славi Своїй, i всi Анголи з Ним, 31

тодi Вiн засяде на престолi слави Своєї. I перед Ним усi народи зберуться, i Вiн вiддiлить одного 32

вiд одного їх, як вiддiляє вiвчар овець вiд козлiв. I поставить Вiн вiвцi праворуч Себе, а козлята 33

лiворуч. Тодi скаже Цар тим, хто праворуч Його: Прийдiть, благословеннi Мого Отця, посядьте 34

Царство, уготоване вам вiд закладин свiту. Бо Я голодував був i ви нагодували Мене, прагнув i ви 35

напоїли Мене, мандрiвником Я був i Мене прийняли ви. Був нагий i Мене зодягли ви, слабував i 36

Мене ви вiдвiдали, у в’язницi Я був i прийшли ви до Мене. Тодi вiдповiдять Йому праведнi й ска- 37

жуть: Господи, коли то Тебе ми голодного бачили i нагодували, або спрагненого i напоїли? Коли 38

то Тебе мандрiвником ми бачили i прийняли, чи нагим i зодягли? Коли то Тебе ми недужого бачи- 39

ли, чи в в’язницi i до Тебе прийшли? Цар вiдповiсть i промовить до них: Поправдi кажу вам: що 40

тiльки вчинили ви одному з найменших братiв Моїх цих, те Менi ви вчинили. Тодi скаже й тим, хто 41

лiворуч: Iдiть ви вiд Мене, проклятi, у вiчний огонь, що дияволовi та його посланцям приготований.
Бо Я голодував був i не нагодували Мене, прагнув i ви не напоїли Мене, мандрiвником Я був i не 42, 43
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прийняли ви Мене, був нагий i не зодягли ви Мене, слабий i в в’язницi i Мене не вiдвiдали ви. Тодi44

вiдповiдять i вони, промовляючи: Господи, коли то Тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або
мандрiвником, чи нагого, чи недужого, чи в в’язницi i не послужили Тобi? Тодi Вiн вiдповiсть їм i45

скаже: Поправдi кажу вам: чого тiльки одному з найменших цих ви не вчинили, Менi не вчинили!
I цi пiдуть на вiчную муку, а праведники на вiчне життя.46

I сталось, коли закiнчив Iсус усi цi слова, Вiн сказав Своїм учням: Ви знаєте, що через два днi26, 2

буде Пасха, i Людський Син буде виданий на розп’яття. Тодi первосвященики, i книжники, i стар-3

шi народу зiбралися в домi первосвященика, званого Кайяфою, i радилися, щоб пiдступом взяти4

Iсуса й забити. I вони говорили: Та не в свято, щоб бува колотнеча в народi не сталась. Коли ж5, 6

Iсус був у Вiфанiї, у домi Симона прокаженого, пiдiйшла одна жiнка до Нього, маючи алябастрову7

пляшечку дорогоцiнного мира, i вилила на Його голову, як сидiв при столi Вiн. Як побачили ж учнi8

це, то обурилися та й сказали: Нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було б це продати, i9

вiддати убогим. Зрозумiвши Iсус, промовив до них: Чого прикрiсть ви робите жiнцi? Вона ж до-10

брий учинок зробила Менi. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а Мене не постiйно ви маєте. Бо,11, 12

виливши миро оце на тiло Моє, вона те вчинила на похорон Мiй. Поправдi кажу вам: де тiльки13

оця Євангелiя проповiдувана буде в цiлому свiтi, на пам’ятку їй буде сказане й те, що зробила вона!
Тодi один iз Дванадцятьох, званий Юдою Iскарiотським, подався до первосвященикiв, i сказав:14, 15

Що хочете дати менi, i я вам Його видам? I вони йому виплатили тридцять срiбнякiв. I вiн вiдтодi16

шукав слушного часу, щоб видати Його. А першого дня Опрiснокiв учнi пiдiйшли до Iсуса й сказа-17

ли Йому: Де хочеш, щоб ми приготували пасху спожити Тобi? А Вiн вiдказав: Iдiть до такого то в18

мiсто, i перекажiть йому: каже Вчитель: час Мiй близький, справлю Пасху з Своїми учнями в тебе.
I учнi зробили, як звелiв їм Iсус, i зачали пасху готувати. А коли настав вечiр, Вiн iз дванадцятьма19, 20

учнями сiв за стiл. I, як вони споживали, Вiн сказав: Поправдi кажу вам, що один iз вас видасть21

Мене... А вони засмутилися тяжко, i кожен iз них став питати Його: Чи не я то, о Господи? А Вiн22, 23

вiдповiв i промовив: Хто руку свою вмочить у миску зо Мною, той видасть Мене. Людський Син24

справдi йде, як про Нього написано; але горе тому чоловiковi, що видасть Людського Сина! Було
б краще йому, коли б той чоловiк не родився! Юда ж, зрадник Його, вiдповiв i сказав: Чи не я25

то, Учителю? Вiдказав Вiн йому: Ти сказав... Як вони ж споживали, Iсус узяв хлiб, i поблагосло-26

вив, поламав, i давав Своїм учням, i сказав: Приймiть, споживайте, це тiло Моє. А взявши чашу,27

i подяку вчинивши, Вiн подав їм i сказав: Пийте з неї всi, бо це кров Моя Нового Заповiту, що за28

багатьох проливається на вiдпущення грiхiв! Кажу ж вам, що вiднинi не питиму Я вiд оцього плоду29

виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в Царствi Мого Отця. А коли вiдспiвали30

вони, то на гору Оливну пiшли. Промовляє тодi їм Iсус: Усi ви через Мене спокуситеся ночi цiєї. Бо31

написано: Уражу пастиря, i розпорошаться вiвцi отари. По воскресеннi ж Своїм Я вас випереджу32

в Галiлеї. А Петро вiдповiв i сказав Йому: Якби й усi спокусились про Тебе, я не спокушуся нiколи.33

Промовив до нього Iсус: Поправдi кажу тобi, що ночi цiєї, перше нiж заспiває пiвень, вiдречешся34

ти тричi вiд Мене... Говорить до Нього Петро: Коли б менi навiть умерти з Тобою, я не вiдречуся35

вiд Тебе! Так сказали й усi учнi. Тодi з ними приходить Iсус до мiсцевости, званої Гефсиманiя, i36

промовляє до учнiв: Посидьте ви тут, аж поки пiду й помолюся отам. I, взявши Петра й двох си-37

нiв Зеведеєвих, зачав сумувати й тужити. Тодi промовляє до них: Обгорнена сумом смертельним38

душа Моя! Залишiться тут, i попильнуйте зо Мною... I, трохи далi пройшовши, упав Вiн долiлиць,39

та молився й благав: Отче Мiй, коли можна, нехай обмине ця чаша Мене... Та проте, не як Я хочу,
а як Ти... I, вернувшись до учнiв, знайшов їх, що спали, i промовив Петровi: Отак, не змогли ви й40

однiєї години попильнувати зо Мною?... Пильнуйте й молiться, щоб не впасти на спробу, бадьо-41

рий бо дух, але немiчне тiло. Вiдiйшовши ще вдруге, Вiн молився й благав: Отче Мiй, як ця чаша42

не може минути Мене, щоб не пити її, нехай станеться воля Твоя! I, прийшовши, iзнову знайшов43

їх, що спали, бо зважнiли їм очi були. I, залишивши їх, знов пiшов, i помолився втретє, те саме44

слово промовивши. Потому приходить до учнiв i їм промовляє: Ви ще далi спите й спочиваєте?45

Ось година наблизилась, i до рук грiшникам виданий буде Син Людський... Уставайте, ходiм, ось46

наблизився Мiй зрадник! I коли Вiн iще говорив, аж ось прийшов Юда, один iз Дванадцятьох, а з47

ним люду багато вiд первосвященикiв i старших народу з мечами та киями. А зрадник Його дав був48

знака їм, кажучи: Кого поцiлую, то Вiн, берiть Його. I зараз Вiн пiдiйшов до Iсуса й сказав: Радiй,49
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Учителю! I поцiлував Його. Iсус же йому вiдказав: Чого, друже, прийшов ти? Тодi приступили та 50

руки наклали на Iсуса, i схопили Його. А ось один iз тих, що з Iсусом були, витягнув руку, i меча 51

свого вихопив та й рубонув раба первосвященика, i вiдтяв йому вухо. Тодi промовляє до нього 52

Iсус: Сховай свого меча в його мiсце, бо всi, хто вiзьме меча, вiд меча i загинуть. Чи ти думаєш, що 53

не можу тепер упросити Свого Отця, i Вiн дасть Менi зараз бiльше дванадцяти легiонiв Анголiв?
Але як має збутись Писання, що так статися мусить? Тiєї години промовив Iсус до народу: Не- 54, 55

мов на розбiйника вийшли з мечами та киями, щоб узяти Мене! Я щоденно у храмi сидiв i навчав, i
Мене не взяли ви. Це ж сталось усе, щоб збулися писання пророкiв. Усi учнi тодi залишили Його 56

й повтiкали... А вони схопили Iсуса, i повели до первосвященика Кайяфи, де зiбралися книжники 57

й старшi. Петро ж здалека йшов услiд за Ним аж до двору первосвященика, i, ввiйшовши всере- 58

дину, сiв iз службою, щоб бачити кiнець. А первосвященики та ввесь синедрiон шукали на Iсуса 59

неправдивого свiдчення, щоб смерть заподiяти Йому, i не знаходили, хоч кривосвiдкiв багато пiд- 60

ходило. Аж ось накiнець з’явилися двоє, i сказали: Вiн говорив: Я можу зруйнувати храм Божий, 61

i за три днi збудувати його. Тодi первосвященик устав i до Нього сказав: Ти нiчого не вiдповiда- 62

єш на те, що свiдчать супроти Тебе? Iсус же мовчав. I первосвященик сказав Йому: Заприсягаю 63

Тебе Живим Богом, щоб нам Ти сказав, чи Христос Ти, Син Божий? Промовляє до нього Iсус: 64

Ти сказав... А навiть повiм вам: вiдтепер ви побачите Людського Сина, що сидiтиме праворуч сили
Божої, i на хмарах небесних приходитиме! Тодi первосвященик роздер одежу свою та й сказав: 65

Вiн богозневажив! Нащо нам iще свiдки потрiбнi? Ось ви чули тепер Його богозневагу! Як вам 66

iздається? Вони ж вiдповiли та сказали: Повинен умерти! Тодi стали плювати на обличчя Йому, 67

та бити по щоках Його, iншi ж киями били, i казали: Пророкуй нам, Христе, хто то вдарив Тебе?... 68

А Петро перед домом сидiв на подвiр’ї. I приступила до нього служниця одна та й сказала: I ти був 69

з Iсусом Галiлеянином! А вiн перед всiма вiдрiкся, сказавши: Не вiдаю я, що ти кажеш... А коли 70, 71

до ворiт вiн пiдходив, побачила iнша його та й сказала приявним там людям: Оцей був з Iсусом
Назарянином! I вiн знову вiдрiкся та став присягатись: Не знаю Цього Чоловiка!... Пiдiйшли ж 72, 73

трохи згодом присутнi й сказали Петровi: I ти справдi з отих, та й мова твоя виявляє тебе. Тодi вiн 74

став клястись та божитись: Не знаю Цього Чоловiка! I заспiвав пiвень хвилi тiєї... I згадав Пе- 75

тро сказане слово Iсусове: Перше нiж заспiває пiвень, вiдречешся ти тричi вiд Мене. I, вийшовши
звiдти, вiн гiрко заплакав...

А коли настав ранок, усi первосвященики й старшi народу зiбрали нараду супроти Iсуса, щоб 27
Йому заподiяти смерть. I, зв’язавши Його, повели, та й Понтiю Пилату намiсниковi вiддали. То- 2, 3

дi Юда, що видав Його, як побачив, що Його засудили, розкаявся, i вернув тридцять срiбнякiв
первосвященикам i старшим, та й сказав: Я згрiшив, невинну кров видавши. Вони ж вiдказали: 4

А нам що до того? Дивись собi сам... I, кинувши в храм срiбняки, вiдiйшов, а потому пiшов, та 5

й повiсився... А первосвященики, як взяли срiбняки, то сказали: Цього не годиться покласти до 6

сховку церковного, це ж бо заплата за кров. А порадившись, купили на них поле ганчарське, щоб 7

мандрiвникiв ховати, чому й зветься те поле полем крови аж до сьогоднi. Тодi справдилось те, 8, 9

що сказав був пророк Єремiя, промовляючи: I взяли вони тридцять срiбнякiв, заплату Оцiненого,
що Його оцiнили сини Iзраїлевi, i дали їх за поле ганчарське, як Господь наказав був менi. Iсус 10, 11

же став перед намiсником. I намiсник Його запитав i сказав: Чи Ти Цар Юдейський? Iсус же йому
вiдказав: Ти кажеш. Коли ж первосвященики й старшi Його винуватили, Вiн нiчого на те не вiд- 12

казував. Тодi каже до Нього Пилат: Чи не чуєш, як багато на Тебе свiдкують? А Вiн нi на одне 13, 14

слово йому не вiдказував, так що намiсник був дуже здивований. Мав же намiсник звичай вiдпу- 15

скати на свято народовi в’язня одного, котрого хотiли вони. Був тодi в’язень вiдомий, що звався 16

Варавва. I, як зiбрались вони, то сказав їм Пилат: Котрого бажаєте, щоб я вам вiдпустив: Варав- 17

ву, чи Iсуса, що зветься Христос? Бо вiн знав, що Його через заздрощi видали. Коли ж вiн сидiв 18, 19

на суддевiм сидiннi, його дружина прислала сказати йому: Нiчого не май з отим Праведником, бо
сьогоднi ввi снi я багато терпiла з-за Нього... А первосвященики й старшi попiдмовляли народ, 20

щоб просити за Варавву, а Iсусовi смерть заподiяти. Намiсник тодi вiдповiв i сказав їм: Котрого 21

ж iз двох ви бажаєте, щоб я вам вiдпустив? Вони ж вiдказали: Варавву. Пилат каже до них: А що 22

ж маю зробити з Iсусом, що зветься Христос? Усi закричали: Нехай розп’ятий буде!... А намiсник 23
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спитав: Яке ж зло Вiн зробив? Вони ж зачали ще сильнiше кричати й казати: Нехай розп’ятий бу-
де! I, як побачив Пилат, що нiчого не вдiє, а неспокiй ще бiльший стається, набрав вiн води, та24

й перед народом умив свої руки й сказав: Я невинний у кровi Його! Самi ви побачите... А ввесь25

народ вiдповiв i сказав: На нас Його кров i на наших дiтей!... Тодi вiдпустив їм Варавву, а Iсуса,26

збичувавши, вiн видав, щоб розп’ятий був. Тодi то намiсниковi вояки, до преторiя взявши Iсуса,27

зiбрали на Нього ввесь вiддiл. I, роздягнувши Його, багряницю надiли на Нього. I, сплiвши з28, 29

тернини вiнка, поклали Йому на голову, а тростину в правицю Його. I, навколiшки падаючи перед
Ним, смiялися з Нього й казали: Радiй, Царю Юдейський! I, плювавши на Нього, хапали трости-30

ну, та й по головi Його били... А коли назнущалися з Нього, зняли з Нього плаща, i зодягнули в31

одежу Його. I повели Його на розп’яття. А виходячи, стрiли одного кiрiнеянина, Симон на ймення,32

його змусили нести для Нього хреста. I, прибувши на мiсце, що зветься Голгофа, цебто сказати33

Череповище, дали Йому пити вина, iз гiркотою змiшаного, та, покуштувавши, Вiн пити не схотiв.34

А розп’явши Його, вони подiлили одежу Його, кинувши жереба. I, посiдавши, стерегли Його там.35, 36

I напис провини Його помiстили над Його головою: Це Iсус, Цар Юдейський. Тодi розп’ято з Ним37, 38

двох розбiйникiв: одного праворуч, а одного лiворуч. А хто побiч проходив, Його лихословили та39

головами своїми хитали, i казали: Ти, що храма руйнуєш та за три днi будуєш, спаси Самого Себе!40

Коли Ти Божий Син, то зiйди з хреста! Так само ж i первосвященики з книжниками та старшими,41

насмiхаючися, говорили: Вiн iнших спасав, а Самого Себе не може спасти! Коли Цар Вiн Iзраї-42

лiв, нехай зiйде тепер iз хреста, i ми повiримо Йому! Покладав Вiн надiю на Бога, нехай Той Його43

тепер визволить, якщо Вiн угодний Йому. Бо Вiн говорив: Я Син Божий... Також насмiхалися з44

Нього й розбiйники, що з Ним були розп’ятi. А вiд години шостої аж до години дев’ятої темрява45

сталась по цiлiй землi! А коло години дев’ятої скрикнув Iсус гучним голосом, кажучи: Елi, Елi,46

лама савахтанi? цебто: Боже Мiй, Боже Мiй, нащо Мене Ти покинув?... Дехто ж iз тих, що стояли47

там, це почули й казали, що Вiн кличе Iллю. А один iз них зараз побiг i взяв губку та, оцтом її48

наповнивши, настромив на тростину й давав Йому пити. Iншi казали: Чекай но, побачмо, чи при-49

йде Iлля визволяти Його. А Iсус знову голосом гучним iскрикнув, i духа вiддав... I ось завiса у50, 51

храмi роздерлась надвоє вiд верху аж додолу, i земля потряслася, i зачали розпадатися скелi, i52

повiдкривались гроби, i повставало багато тiл спочилих святих, а з гробiв повиходивши, по Його53

воскресеннi, до мiста святого ввiйшли, i багатьом iз’явились. А сотник та тi, що Iсуса з ним стере-54

гли, як землетруса побачили, i те, що там сталося, налякалися дуже й казали: Вiн був справдi Син
Божий! Було там багато й жiнок, що дивилися здалека, i що за Iсусом прийшли з Галiлеї, i Йому55

прислуговували. Мiж ними була Марiя Магдалина, i Марiя, мати Якова й Йосипа, i мати синiв56

Зеведеєвих. А коли настав вечiр, то прийшов муж багатий iз Ариматеї, на iм’я Йосип, що й сам57

був навчався в Iсуса. Вiн прийшов до Пилата й просив тiла Iсусового. Пилат iзвелiв тодi видати.58

I взяв Йосип Iсусове тiло, обгорнув його плащаницею чистою, i поклав його в гробi новому своїм,59, 60

що був висiк у скелi. До дверей гробових привалив вiн великого каменя, та й вiдiйшов. Була ж там61

Марiя Магдалина та iнша Марiя, що сидiли насупроти гробу. А наступного дня, що за п’ятницею,62

до Пилата зiбралися первосвященики та фарисеї, i сказали: Пригадали ми, пане, собi, що обма-63

нець отой, як живий iще був, то сказав: По трьох днях Я воскресну. Звели ж грiб стерегти аж до64

третього дня, щоб учнi Його не прийшли, та й не вкрали Його, i не сказали народовi: Вiн iз мер-
твих воскрес! I буде остання обмана гiрша за першу... Вiдказав їм Пилат: Сторожу ви маєте, iдiть,65

забезпечте, як знаєте. I вони вiдiйшли, i, запечатавши каменя, бiля гробу сторожу поставили.66

Як минула ж субота, на свiтанку дня першого в тижнi, прийшла Марiя Магдалина та iнша Марiя28
побачити грiб. I великий ось ставсь землетрус, бо зiйшов iз неба Ангол Господнiй, i, приступив-2

ши, вiдвалив вiд гробу каменя, та й сiв на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати3

його були бiлi, як снiг. I вiд страху перед ним затряслася сторожа, та й стала, як мертва. А Ангол4, 5

озвався й промовив жiнкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Iсуса розп’ятого це ви шукаєте. Нема6

Його тут, бо воскрес, як сказав. Пiдiйдiть, подивiться на мiсце, де знаходився Вiн. Iдiть же хутко,7

i скажiть Його учням, що воскрес Вiн iз мертвих, i ото випереджує вас в Галiлеї, там Його ви поба-
чите. Ось, вам я звiстив! I пiшли вони хутко вiд гробу, зо страхом i великою радiстю, i побiгли, щоб8
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учнiв Його сповiстити. Аж ось перестрiв їх Iсус i сказав: Радiйте! Вони ж пiдiйшли, обняли Його 9

ноги i вклонились Йому до землi. Промовляє тодi їм Iсус: Не лякайтесь! Iдiть, повiдомте братiв 10

Моїх, нехай вони йдуть у Галiлею, там побачать Мене! Коли ж вони йшли, ось дехто зо сторожi до 11

мiста прийшли та й первосвященикам розповiли все, що сталось. I, зiбравшись зо старшими, вони 12

врадили раду, i дали сторожi чимало срiбнякiв, i сказали: Розповiдайте: Його учнi вночi прибули, i 13

вкрали Його, як ми спали. Як почує ж намiсник про це, то його ми переконаємо, i вiд клопоту ви- 14

зволимо вас. I, взявши вони срiбняки, зробили, як навчено їх. I пронеслося слово оце мiж юдеями, 15

i тримається аж до сьогоднi. Одинадцять же учнiв пiшли в Галiлею на гору, куди звелiв їм Iсус. I 16, 17

як вони Його вгледiли, поклонились Йому до землi, а дехто вагався. А Iсус пiдiйшов i промовив до 18

них та й сказав: Дана Менi всяка влада на небi й на землi. Тож iдiть, i навчiть всi народи, христячи 19

їх в Iм’я Отця, i Сина, i Святого Духа, навчаючи їх зберiгати все те, що Я вам заповiв. I ото, Я 20

перебуватиму з вами повсякденно аж до кiнця вiку! Амiнь
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П
очаток Євангелiї Iсуса Христа, Сина Божого. Як у пророка Iсаї написано: Ось перед1, 2

обличчя Твоє посилаю Свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує. Го-3

лос того, хто кличе: У пустинi готуйте дорогу для Господа, рiвняйте стежки Йому! ви-4

ступив був так Iван, що в пустинi христив та проповiдував хрищення на покаяння для
прощення грiхiв. I до нього приходила вся країна Юдейська та всi єрусалимляни, i в рiчцi Йорданi5

вiд нього христились вони, i визнавали грiхи свої. А Iван зодягався в одежу з верблюжого воло-6

су, i мав пояс ремiнний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. I вiн проповiдував, кажучи:7

Услiд за мною йде он Потужнiший вiд мене, що Йому я негiдний, нагнувшись, розв’язати ремiн-
ця вiд узуття Його. Я христив вас водою, а Той вас христитиме Духом Святим. I сталося тими8, 9

днями, прийшов Iсус з Назарету Галiлейського, i вiд Iвана христився в Йорданi. I зараз, коли Вiн10

виходив iз води, то побачив Iван небо розкрите, i Духа, як голуба, що сходив на Нього. I голос iз11

неба почувся: Ти Син Мiй Улюблений, що Я вподобав Його! I зараз повiв Його Дух у пустиню. I12, 13

Вiн був сорок днiв у пустинi, випробовуваний вiд сатани, i перебував зо звiриною. I служили Йому
Анголи. А коли Iван виданий був, то прийшов Iсус до Галiлеї, i проповiдував Божу Євангелiю, i14, 15

говорив: Збулися часи, i Боже Царство наблизилось. Покайтеся, i вiруйте в Євангелiю! А коли16

Вiн проходив бiля Галiлейського моря, то побачив Симона та Андрiя, брата Симонового, що нево-
да в море закидали, бо рибалки були. I сказав їм Iсус: Iдiть услiд за Мною, i зроблю, що станете17

ви ловцями людей. I зараз вони свого невода кинули, та й пiшли вслiд за Ним. А коли недалеко18, 19

прийшов, то побачив Вiн Якова Зеведеєвого та брата його Iвана, що й вони в човнi невода лагоди-
ли. I зараз покликав Вiн їх. I вони залишили батька свого Зеведея в човнi з робiтниками, i пiшли20

вслiд за Ним. I приходять вони в Капернаум. I негайно в суботу ввiйшов Вiн у синагогу, i навчати21

зачав. I дивувались науцi Його, бо навчав Вiн їх, як можновладний, а не як тi книжники. I зараз22, 23

у їхнiй синагозi знайшовся один чоловiк, що мав духа нечистого, i вiн закричав, i сказав: Що Тобi24

до нас, Iсусе Назарянине? Ти прийшов погубити нас. Я знаю Тебе, хто Ти, Божий Святий. Iсус же25

йому заказав: Замовчи, i вийди з нього! I затряс дух нечистий того, i, скрикнувши голосом гучним,26

вийшов iз нього. I жахнулися всi, аж питали вони один одного, кажучи: Що це таке? Нова наука iз27

потугою! Навiть духам нечистим наказує Вiн, i вони Його слухають. I чутка про Нього пiшла хвилi28

тiєї по всiй Галiлейськiй країнi. I вийшли вони iз синагоги небавом, i прийшли з Яковом та Iваном29

до дому Симонового й Андрiєвого. А теща Симонова лежала в гарячцi; i зараз сказали про неї Йо-30

му. I Вiн пiдiйшов i пiдвiв її, узявши за руку, i гарячка покинула ту, i вона зачала прислуговувати31

їм. А як вечiр настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до Нього недужих усiх та бiснува-32

тих. I все мiсто зiбралося перед дверима. I Вiн уздоровив багатьох, на рiзнi хвороби недужих, i33, 34

багатьох демонiв повиганяв. А демонам не дозволяв Вiн казати, що знають Його. А над ранком,35

як дуже ще темно було, уставши, Вiн вийшов i пiшов у мiсце самiтне, i там молився. А Симон та36

тi, що були з ним, поспiшили за Ним. I, знайшовши Його, вони кажуть Йому: Усi шукають Тебе.37

А Вiн промовляє до них: Ходiм в iнше мiсце, до сiл та околишнiх мiст, щоб i там проповiдувати, бо38

на те Я прийшов. I пiшов, i проповiдував в їхнiх синагогах по всiй Галiлеї. I демонiв Вiн виганяв. I39, 40

приходить до Нього прокажений, благає Його, i на колiна впадає та й каже Йому: Коли хочеш, Ти
можеш очистити мене! I змилосердився Вiн, простяг руку Свою, i доторкнувся до нього, та й каже41

йому: Хочу, будь чистий! I проказа зiйшла з нього хвилi тiєї, i чистим вiн став. А Вiн, погрозивши42, 43

йому, зараз вислав його, i йому наказав: Гляди, не оповiдай нiчого нiкому. Але йди, покажися свя-44

щениковi, i принеси за своє очищення, що Мойсей заповiв, їм на свiдоцтво. А вiн, вийшовши, став45

багато оповiдати й говорити про подiю, так що Вiн не мiг явно ввiйти вже до мiста, але перебував
вiддалiк по самiтних мiсцях. I сходилися звiдусюди до Нього.

Коли ж Вiн по кiлькох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пiшла, що Вiн удома. I зi-2, 2

бралось багато, аж вони не вмiщалися навiть при дверях. А Вiн їм виголошував слово. I прийшли3

ось до Нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до Нього наблизитися4
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не могли, то стелю розкрили, де Вiн був, i пробравши, звiсили ложе, що на ньому лежав розсла-
блений. А Iсус, вiру їхню побачивши, каже розслабленому: Вiдпускаються, сину, грiхи тобi! Там 5, 6

же сидiли дехто з книжникiв, i в серцях своїх думали: Чого Вiн говорить отак? Зневажає Вiн Бо- 7

га... Хто може прощати грiхи, окрiм Бога Самого? I зараз Iсус вiдчув Духом Своїм, що вони так 8

мiркують собi, i сказав їм: Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше: сказати розслабленому: 9

Грiхи вiдпускаються тобi, чи сказати: Уставай, вiзьми ложе своє та й ходи? Але щоб ви знали, що 10

Син Людський має владу прощати грiхи на землi, каже розслабленому: Тобi Я наказую: Уставай, 11

вiзьми ложе своє, та й iди у свiй дiм! I той устав, i негайно взяв ложе, i вийшов перед усiма, так що 12

всi дивувались i славили Бога, й казали: Нiколи такого не бачили ми! I вийшов над море Вiн знов. 13

А ввесь натовп до Нього приходив, i Вiн їх навчав. А коли Вiн проходив, то побачив Левiя Алфi- 14

євого, що сидiв на митницi, i каже йому: Iди за Мною! Той устав, i пiшов услiд за Ним. Коли ж Вiн 15

сидiв при столi в його домi, то багато митникiв i грiшникiв сидiли з Iсусом та з учнями Його; бо було
їх багато, i вони ходили за Ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Вiн їсть iз грiшниками та 16

з митниками, то сказали до учнiв Його: Чому то Вiн їсть iз митниками та з грiшниками? А Iсус, як 17

почув, промовляє до них: Лiкаря не потребують здоровi, а слабi. Я не прийшов кликати праведних,
але грiшникiв на покаяння. А учнi Iвановi та фарисейськi постили. I приходять вони, та й говорять 18

до Нього: Чому учнi Iвановi та фарисейськi постять, а учнi Твої не постять? Iсус же промовив до 19

них: Хiба постити можуть гостi весiльнi, поки з ними ще є молодий? Доки мають вони молодого з
собою, то постити не можуть. Але прийдуть тi днi, коли заберуть молодого вiд них, то й постити 20

будуть вони за тих днiв. I не пришиває нiхто до старої одежi латки з сукна сирового, а як нi, то 21

край латки нової одiрветься там вiд старого, i дiрка стане ще гiрша. I нiхто не вливає вина моло- 22

дого в старi бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, i вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино
молоде до нових бурдюкiв. I сталось, як Вiн переходив ланами в суботу, Його учнi дорогою йшли, 23

та й стали колосся зривати. Фарисеї ж казали Йому: Подивись, чому роблять у суботу вони, чого 24

не годиться? А Вiн їм вiдказав: Чи ж ви не читали нiколи, що зробив був Давид, як потребу вiн мав 25

та сам зголоднiв був i тi, що були з ним? Як вiн увiйшов був до Божого дому за первосвященика 26

Авiятара, i спожив хлiби показнi, яких їсти не можна було, тiльки священикам, i дав вiн i тим, хто
був iз ним? I сказав Вiн до них: Субота постала для чоловiка, а не чоловiк для суботи, а тому то 27, 28

Син Людський Господь i суботi.
I Вiн знову до синагоги ввiйшов. I був там один чоловiк, який мав суху руку. I, щоб обвину- 3, 2

ватити Його, наглядали за Ним, чи Вiн у суботу того не вздоровить. I говорить Вiн до чоловiка з 3

сухою рукою: Стань посерединi! А до них промовляє: У суботу годиться робити добре, чи робити 4

лихе, життя зберегти, чи погубити? Вони ж мовчали. I споглянув Вiн iз гнiвом на них, засмучений 5

закам’янiлiстю їхнiх сердець, i сказав чоловiковi: Простягни свою руку! I той простяг, i рука йому
стала здорова! Фарисеї ж негайно пiшли та з iродiянами раду зробили на Нього, як Його погубити. 6

А Iсус iз Своїми учнями вийшов над море. I натовп великий iшов вслiд за Ним iз Галiлеї й з Юдеї, 7

i з Єрусалиму, i з Iдумеї, i з-за Йордання, i з Тиру й Сидону. Натовп великий, прочувши, як багато 8

чинив Вiн, зiбрався до Нього. I сказав Вiн до учнiв Своїх наготовити човна Йому, через натовп, 9

щоб до Нього не тиснулись. Бо Вiн багатьох уздоровив, так що хто тiльки немочi мав, то тислись 10

до Нього, щоб Його доторкнутись. I духи нечистi, як тiльки вбачали Його, то падали ницьма перед 11

Ним, i кричали й казали: Ти Син Божий! А Вiн їм суворо наказував, щоб вони Його не виявляли. 12

I Вiн вийшов на гору, i покликав, кого Сам хотiв; вони ж приступили до Нього. I визначив Дванад- 13, 14

цятьох, щоб iз Ним перебували, i щоб послати на проповiдь їх, i щоб мали вони владу вздоровляти 15

недуги й вигонити демонiв. I визначив Вiн оцих Дванадцятьох: Симона, i дав йому ймення Петро, 16

i Якова Зеведеєвого, i Iвана, брата Якова, i дав їм iмена Воанергес, цебто сини громовi, i Андрiя, 17, 18

i Пилипа, i Варфоломiя, i Матвiя, i Хому, i Якова Алфiєвого, i Тадея, i Симона Кананiта та Юду 19

Iскарiотського, що й видав Його. I приходять до дому вони. I знову зiбралось народу, що вони не 20

могли навiть хлiба з’їсти. I коли Його ближчi почули, то вийшли, щоб узяти Його, бо говорено, 21

нiби Вiн несамовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали: Має Вiн Вельзевула, i 22

виганяє демонiв силою князя демонiв. I, закликавши їх, Вiн у притчах до них промовляв: Як може 23

сатана сатану виганяти? I коли царство подiлиться супроти себе, не може встояти те царство. I 24, 25
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коли дiм подiлиться супроти себе, не може встояти той дiм. I коли б сатана сам на себе повстав i26

подiлився, то не зможе встояти вiн, але згине. Нiхто бо не може вдертись у дiм дужого, та й погра-27

бувати добро його, якщо перше не зв’яже дужого, i аж тодi пограбує господу його. Поправдi кажу28

вам, що простяться людським синам усi прогрiхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали.
Але, хто богозневажить Духа Святого, повiки йому не вiдпуститься, але грiху вiчному вiн пiдпадає.29

Бож казали вони: Вiн духа нечистого має. I поприходили мати Його та брати Його, i, осторонь30, 31

ставши, послали до Нього i Його викликали. А народ кругом Нього сидiв. I сказали Йому: Ото32

мати Твоя, i брати Твої, i сестри Твої он про Тебе питаються осторонь. А Вiн їм вiдповiв i сказав:33

Хто Моя мати й брати? I поглянув на тих, що круг Нього сидiли, i промовив: Ось мати Моя та34

браття Мої! Бо хто Божу волю чинитиме, той Менi брат, i сестра, i мати.35

I знову почав Вiн навчати над морем. I зiбралось до Нього багато народу, так що Сам Вiн до4
човна на морi ввiйшов i сидiв, а народ увесь був на землi покрай моря. I багато навчав Вiн їх при-2

тчами, i в науцi Своїй їм казав: Слухайте, вийшов сiяч ось, щоб сiяти. I як сiяв, упало зерно одне3, 4

край дороги, i налетiли пташки, i його повидзьобували. Друге ж упало на грунт кам’янистий, де5

не мало багато землi, i негайно зiйшло, бо земля неглибока була; а як сонце зiйшло то зiв’яло, i,6

корiння не мавши, усохло. А iнше впало мiж терен, i вигнався терен, i його поглушив, i плоду воно7

не дало. Iнше ж упало на добрую землю, i дало плiд, що посходив i рiс; i видало втридцятеро, у8

шiстдесят i в сто раз. I сказав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає! I, як остався Вiн наса-9, 10

мотi, Його запитали найближчi з Дванадцятьма про цю притчу. I Вiн їм вiдповiв: Вам дано пiзнати11

таємницi Божого Царства, а тим, що за вами, усе вiдбувається в притчах, щоб оком дивились вони12

i не бачили, вухом слухали i не зрозумiли, щоб коли вони не навернулися, i вiдпущенi будуть грiхи
їм! I Вiн їх запитав: Ви не розумiєте притчi цiєї? I як вам зрозумiти всi притчi! Сiяч сiє слово. А13, 14, 15

котрi край дороги, де сiється слово, це тi, що як тiльки почують, то зараз приходить до них сатана,
i забирає слово, посiяне в них. Так само й посiянi на кам’янистому грунтi, вони, як почують те16

слово, то з радiстю зараз приймають його, та корiння не мають у собi й непостiйнi; а згодом, як17

утиск або переслiдування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А мiж терен посiяне, це18

тi, що слухають слово, але клопоти цьогосвiтнi й омана багатства та рiзнi бажання ввiходять, та19

й заглушують слово, i плоду воно не дає. А посiяне в добрую землю це тi, що слухають слово й20

приймають, i родять утридцятеро, у шiстдесят i в сто раз. I сказав Вiн до них: Чи свiтильника при-21

носять на те, щоб поставити його пiд посудину, чи може пiд лiжко? А не щоб поставити на свiчнику?
Бо немає нiчого захованого, що не виявиться, i немає таємного, що не вийде наяв. Хто має вуха,22, 23

щоб слухати, нехай слухає! I сказав Вiн до них: Уважайте, що чуєте: Якою мiрою будете мiряти,24

такою вiдмiряють вам, i додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться вiд25

нього й те, що вiн має. I сказав Вiн: Так i Боже Царство, як той чоловiк, що кидає в землю насiння,26

i чи спить, чи встає вiн удень та вночi, а насiння пускає паростки та росте, хоч не знає вiн, як. Бо27, 28

родить земля сама з себе: перше вруна, потiм колос, а тодi повне збiжжя на колосi. А коли плiд29

доспiє, зараз вiн посилає серпа, бо настали жнива. I сказав Вiн: До чого прирiвняємо Царство30

Боже? Або в якiй притчi представим його? Воно як те зерно гiрчичне, яке, коли сiється в землю,31

найдрiбнiше за всi земнi насiння. Як посiяне ж буде, виростає, i стає над усi зiлля бiльше, i вiття32

пускає велике таке, що кублитись може в тiнi його птаство небесне. I такими притчами багатьома33

Вiн їм слово звiщав, поскiльки вони могли слухати. I без притчi нiчого Вiн їм не казав, а учням34

Своїм самотою вияснював усе. I сказав Вiн до них того дня, коли вечiр настав: Переплиньмо на35

той бiк. I, лишивши народ, узяли iз собою Його, як у човнi Вiн був; i iншi човни були з Ним. I36, 37

знялася ось буря велика, а хвилi вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився! А Вiн38

спав на кормi на подушцi... I вони розбудили Його та й сказали Йому: Учителю, чи Тобi байдуже,
що ми гинемо?... Тодi Вiн устав, i вiтровi заборонив, i до моря сказав: Мовчи, перестань! I стих39

вiтер, i тиша велика настала... I сказав Вiн до них: Чого ви такi полохливi? Чому вiри не маєте?40

А вони налякалися страхом великим, i говорили один до одного: Хто ж це такий, що вiтер i море41

слухнянi Йому?
I на другий бiк моря вони прибули, до землi Гадаринської. I як вийшов Вiн iз човна, то зараз5, 2

Його перестрiв чоловiк iз могильних печер, що мав духа нечистого. Вiн мешкання мав у гробах,3

i нiхто й ланцюгами зв’язати не мiг його, бо часто кайданами та ланцюгами в’язали його, але вiн4
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розривав ланцюги та кайдани торощив, i нiхто не мiг угамувати його. I вiн повсякчас перебував 5

день i нiч у гробах та в горах, i кричав, i бився об камiння... А коли вiн Iсуса побачив здалека, то 6

прибiг, i вклонився Йому, i закричав гучним голосом, кажучи: Що до мене Тобi, Iсусе, Сину Бога 7

Всевишнього? Богом Тебе заклинаю, не муч Ти мене! Бо сказав Вiн йому: Вийди, душе нечистий, 8

iз людини! I запитав Вiн його: Як тобi на iм’я? А той вiдповiв: Легiон менi ймення багато бо нас. 9

I вiн Його дуже просив, щоб їх не висилав iз тiєї землi. Пасся ж там на горi гурт великий свиней. 10, 11

I просилися демони, кажучи: Пошли нас у свиней, щоб у них ми ввiйшли. I дозволив Вiн їм. I по- 12, 13

виходили духи нечистi, i в свиней увiйшли. I гурт кинувся з кручi до моря, а було зо двi тисячi їх
i вони потопилися в морi... А їхнi пастухи повтiкали та в мiстi й по селах звiстили. I повиходили 14

люди побачити, що сталось. I прийшли до Iсуса й побачили, що той бiснуватий, що мав легiона, 15

убраний сидiв, i при умi, i полякались вони... Самовидцi ж їм розповiли, що сталося з тим бiсну- 16

ватим, також про свиней. I вони стали благати Його, щоб пiшов Собi з їхнього краю. А як Вiн сiв 17, 18

до човна, то бiснуватий став просити Його, щоб залишитися з Ним. Iсус же йому не дозволив, а 19

промовив до нього: Iди до дому свого, до своїх, i їм розповiж, якi речi великi Господь учинив тобi,
i як змилувався над тобою! I пiшов вiн та в Десятимiстi зачав проповiдувати, якi речi великi Iсус 20

учинив йому. I всi дивувались! I коли переплив Iсус човном на той бiк iзнов, то до Нього зiбралось 21

багато народу. I був Вiн над морем. I приходить один iз старших синагоги, на ймення Яiр, i, як по- 22

бачив Його, припадає до нiг Йому, i дуже благає Його та говорить: Моя дочка кiнчається. Прийди 23

ж, поклади Свої руки на неї, щоб видужала та жила!... I пiшов Вiн iз ним. За Ним натовп великий 24

iшов, i тиснувсь до Нього. А жiнка одна, що дванадцять рокiв хворою на кровотечу була, що чи- 25, 26

мало натерпiлася вiд багатьох лiкарiв, i витратила все добро своє, та нiякої помочi з того не мала,
а прийшла ще до гiршого, як зачула вона про Iсуса, пiдiйшла через натовп iззаду, i доторкнулась 27

до одежi Його... Бо вона говорила про себе: Коли хоч доторкнусь до одежi Його, то одужаю... I 28, 29

висохло хвилi тiєї джерело кровотечi її, i тiлом вiдчула вона, що видужала вiд недуги! I в ту мить 30

Iсус вичув у Собi, що вийшла з Нього сила. I Вiн до народу звернувся й спитав: Хто доторкнувсь
до Моєї одежi? I вiдказали Йому Його учнi: Ти бачиш, що тисне на Тебе народ, а питаєшся: Хто 31

доторкнувся до Мене? А Вiн навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. I жiнка зля- 32, 33

калась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. I вона пiдiйшла, i впала ницьма перед Ним, i всю
правду Йому розповiла... А Вiн їй сказав: Твоя вiра, о дочко, спасла тебе; iди з миром, i здоровою 34

будь вiд своєї недуги! Як Вiн ще говорив, приходять ось вiд старшини синагоги та й кажуть: Дочка 35

твоя вмерла; чого ще турбуєш Учителя?... А Iсус, як почув слово сказане, промовляє до старши- 36

ни синагоги: Не лякайсь, тiльки вiруй! I Вiн не дозволив iти за Собою нiкому, тiльки Петровi та 37

Якову, та Iвановi, братовi Якова. I приходять у дiм старшини синагоги, i Вiн бачить метушню та 38

людей, що плакали та голосили. А ввiйшовши, сказав Вiн до них: Чого ви метушитеся та плаче- 39

те? Не вмерло дiвча, але спить! I вони насмiхалися з Нього. А Вiн усiх випровадив, узяв батька 40

дiвчати та матiр, та тих, хто був iз Ним, i ввiйшов, де лежало дiвча. I взяв Вiн за руку дiвча та й 41

промовив до нього: Талiта, кумi що значить: Дiвчатко, кажу тобi встань! I в ту мить пiдвелося й 42

ходило дiвча; а рокiв мало з дванадцять. I всi зараз жахнулися з дива великого!... А Вiн наказав їм 43

суворо, щоб нiхто не довiдавсь про це. I дати їй їсти звелiв.
I, вийшовши звiдти, Вiн прийшов до Своєї батькiвщини, а за Ним iшли учнi Його. Як настала 6, 2

ж субота, Вiн навчати почав у синагозi. I багато-хто, чувши, дивуватися стали й питали: Звiдки в
Нього оце? I що за мудрiсть, що дана Йому? I що за чуда, що стаються руками Його? Хiба ж Вiн 3

не тесля, син Марiїн, брат же Якову, i Йосипу, i Юдi та Симоновi? А сестри Його хiба тут не мiж на-
ми? I вони спокушалися Ним... А Iсус їм сказав: Пророка нема без пошани, хiба тiльки в вiтчизнi 4

своїй, та в родинi своїй, та в домi своїм. I Вiн тут учинити не мiг чуда жадного, тiльки деяких хво- 5

рих, руки поклавши на них, уздоровив. I Вiн дивувавсь їх невiрству. I ходив Вiн по селах навкруг 6

та навчав. I, закликавши Дванадцятьох, зачав їх по двох посилати, i владу їм дав над нечистими 7

духами. I звелiв їм нiчого в дорогу не брати, крiм палицi тiльки самої: нi торби, нi хлiба, анi мiдякiв 8

у свiй черес, а ходити в сандалях, i двох убрань не носити. I промовив до них: Коли ви де ввiйдете 9, 10

в дiм, залишайтеся там, аж поки не вийдете звiдти. А як мiсто яке вас не прийме, i не послухають 11

вас, то, виходячи звiдти, обтрусiть порох, що в вас пiд ногами, на свiдчення супроти них. Поправдi
кажу вам, легше буде Содому й Гоморрi дня судного, анiж мiсту тому! I вийшли вони, i проповiду- 12
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вали, щоб каялися. I багато вигонили демонiв, i оливою хворих багато намащували i вздоровляли.13

I прочув про Iсуса цар Iрод, бо iм’я Його стало загально вiдоме, i сказав, що то Iван Христитель iз14

мертвих воскрес, i тому творяться чуда вiд нього. Iншi впевняли, що Iлля Вiн, а знов iншi казали,15

що пророк, або як один iз пророкiв. А Iрод, прочувши, сказав: Iван, якому я голову стяв був, оце16

вiн воскрес! Той бо Iрод, пославши, схопив був Iвана, i в в’язницi закув його, через Iродiяду, дру-17

жину брата свого Пилипа, бо вiн одружився був iз нею. Бо Iван казав Iродовi: Не годиться тобi18

мати за дружину жiнку брата свого! А Iродiяда лютилась на нього, i хотiла йому смерть заподiя-19

ти, та не могла. Бо Iрод боявся Iвана, знавши, що вiн муж праведний i святий, i берiг його. I, його20

слухаючи, вiн дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догiдний, коли дня наро-21

дження Iрод справляв був бенкета вельможам своїм, i тисячникам, i галiлейськiй старшинi, i коли22

прийшла дочка тiєї Iродiяди, i танцювала, i сподобалася Iродовi та присутнiм iз ним при столi, тодi
цар промовив до дiвчини: Проси в мене, чого хочеш, i дам я тобi! I поклявся вiн їй: Чого тiльки вiд23

мене попросиш, то дам я тобi, хоча б i пiвцарства мого! Вона ж вийшла, i спиталася матерi своєї:24

Чого маю просити? А та вiдказала: Голови Iвана Христителя... I зараз квапливо вернулась вона до25

царя, i просила, говорячи: Я хочу, щоб дав ти негайно менi на полумиску голову Iвана Христителя!
I засмутився цар, але через клятву й з-за тих, що з ним були при столi, не схотiв їй вiдмовити. I26, 27

цар зараз послав вояка, i звелiв принести Iванову голову. I пiшов вiн, i стяв у в’язницi Iвана, i при-28

нiс його голову на полумисковi, i дiвчатi вiддав, а дiвча вiддало її своїй матерi... А коли його учнi29

зачули, то прийшли, i взяли його тiло, i до гробу поклали його. I посходилися до Iсуса апостоли, i30

розповiли Йому все, як багато зробили вони, i як багато навчили. I сказав Вiн до них: Iдiть осiбно31

самi до безлюдного мiсця, та трохи спочиньте. Бо багато народу приходило та вiдбувало, аж навiть
не мали коли й поживитись. I вiдпливли вони човном окремо до мiсця безлюдного. I побачили їх,32, 33

коли плинули, i багато-хто їх розпiзнали. I пiшки побiгли туди з усiх мiст, та й їх випередили. I, як34

вийшов Iсус, Вiн побачив багато народу, i змилувався над ними, бо були, немов вiвцi, що не мають
пастуха. I зачав їх багато навчати. I, як минуло вже часу доволi, пiдiйшли Його учнi до Нього та й35

кажуть: Це мiсце безлюдне, а година вже пiзня. Вiдпусти їх, нехай пiдуть в осади та села близькi,36

i куплять собi чого їсти. А Вiн вiдповiв i сказав їм: Дайте їсти їм ви. Вони ж вiдказали Йому: Чи ми37

маємо пiти та хлiба купити на двiстi динарiїв, i дати їм їсти? А Вiн їх запитав: Скiльки маєте хлiба?38

Iдiть, побачте! I розiзнавши, сказали: П’ять хлiбiв та двi рибi. I звелiв їм усiх на зеленiй травi по-39

садити один бiля одного. I розсiлись рядами вони, по сто та по п’ятдесят. I Вiн узяв п’ять хлiбiв та40, 41

двi рибi, споглянув на небо, поблагословив, i поламав тi хлiби, i дав учням, щоб клали перед ними,
i двi рибi на всiх подiлив. I всi їли й наїлися! А з кускiв позосталих та з риб назбирали дванад-42, 43

цять повних кошiв. А тих, хто хлiб споживав, було тисяч iз п’ять чоловiка! I зараз звелiв Своїм44, 45

учням до човна сiдати, i на той бiк поплинути до Вiфсаїди, ранiше Його, поки Сам Вiн вiдпустить
народ. I Вiн їх вiдпустив, та й пiшов помолитись на гору. А як вечiр настав, човен був серед моря,46, 47

а Вiн Сам один на землi. Коли ж Вiн побачив, як вони веслуванням мордуються, бо вiтер їм був48

супротивний, о четвертiй сторожi вночi пiдiйшов Вiн до них, по морю йдучи, i хотiв їх минути. А49

вони, як побачили, що йде Вiн по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо Його всi50

побачили та налякались. А Вiн зараз до них обiзвався й сказав їм: Будьте смiлi, це Я, не лякайтесь!
I ввiйшов Вiн у човен до них, i вiтер затих. А вони здивувалися дуже в собi, бо не зрозумiли чуда51, 52

про хлiби, бо серце їхнє було затвердiле. Перепливши ж вони, прибули в землю Генiсаретську й53

причалили. I, як вони повиходили з човна, люди зараз пiзнали Його, i порозбiгались по всiй тiй54, 55

околицi, i стали на ложах недужих приносити, де тiльки прочули були, що Вiн є. I куди тiльки Вiн56

прибував до сiл, чи до мiст, чи до осель, клали недужих на майданах, i благали Його, щоб могли
доторкнутись хоч краю одежi Його. I хто тiльки до Нього доторкувався, той був уздоровлений!

I зiбрались до Нього фарисеї та деякi з книжникiв, якi прибули iз Єрусалиму, i побачили, що7, 2

деякi з учнiв Його їли хлiб руками нечистими, цебто невмитими. Бо фарисеї й усi юдеї, зберiгаючи3

передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук; а вернувшися з ринку, вони нi їдять,4

поки не вмиються. Багато є й iншого, що вони прийняли, щоб додержувати: миття чаш, i глекiв, i
мiдяного посуду. I запитали Його фарисеї та книжники: Чому учнi Твої не живуть за переданням5

старших, але хлiб споживають руками нечистими? А Вiн їм вiдказав: Добре пророкував про вас,6

лицемiрiв, Iсая, як написано: Оцi люди устами шанують Мене, серце ж їхнє далеко вiд Мене... Та7
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однак надаремне шанують Мене, бо навчають наук людських заповiдей. Занехаявши заповiдь Бо- 8

жу, передань людських ви тримаєтесь: обмиваєте глеки та чашi, i багато такого подiбного й iншого
робите ви. I сказав Вiн до них: Спритно вiдкидаєте ви заповiдь Божу, аби зберегти своє передан- 9

ня. Бо Мойсей наказав: Шануй батька свого та матiр свою, та: Хто злорiчить на батька чи матiр, 10

нехай смертю помре. А ви кажете: Коли скаже хто батьку чи матерi: Корван, чи дар Боговi те, 11

чим би ти скористатись вiд мене хотiв, то вже вiльно йому не робити нiчого для батька чи матерi, 12

порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самi встановили. I багато такого ви iншо- 13

го робите. I Вiн знову покликав народ i промовив до нього: Послухайте Мене всi, i зрозумiйте! 14

Немає нiчого назовнi людини, що, увiходячи в неї, могло б опоганити її; що ж iз неї виходить, те 15

людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає! А коли вiд народу ввiйшов Вiн 16, 17

до дому, тодi учнi Його запиталися в Нього про притчу. I Вiн їм вiдказав: Чи ж i ви розумiння не 18

маєте? Хiба ж не розумiєте ви, що все те, що входить iззовнi в людину, не може опоганити її? Бо 19

не входить до серця йому, але до живота, i виходить назовнi, очищуючи всяку їжу. А далi сказав 20

Вiн: Що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини, iз людського серця виходять лихi 21

думки, розпуста, крадiж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, пiдступ, безстидства, за- 22

видющеє око, богозневага, гордощi, безум. Усе зле це виходить зсередини, i людину опоганює! I 23, 24

встав Вiн, i звiдти пiшов у землю тирську й сидонську. I, ввiйшовши до дому, Вiн хотiв, щоб нiхто
не довiдавсь, та не мiг утаїтись. Негайно бо жiнка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула 25

про Нього, i прийшла, та й припала до нiг Йому. А ця жiнка грекиня була, родом сирофiнiкiянка. 26

Вона стала благати Його, щоб iз дочки її демона вигнав. А Вiн їй сказав: Дай, щоб перше наїлися 27

дiти, не годиться бо хлiб забирати в дiтей, i кинути щенятам! А вона Йому в вiдповiдь каже: Так, 28

Господи! Але навiть щенята їдять пiд столом вiд дитячих кришок... I Вiн їй сказав: За слово оце 29

йди собi, демон вийшов iз твоєї дочки! А коли вона в дiм свiй вернулась, то знайшла, що дочка 30

на постелi лежала, а демон вийшов iз неї. I вийшов Вiн знов iз країв тирських i сидонських, i по- 31

дався шляхом на Сидон над море Галiлейське, через околицi Десятимiстя. I приводять до Нього 32

глухого немову, i благають Його, щоб руку на нього поклав. I взяв Вiн його вiд народу самого, i 33

вклав пальцi Свої йому в вуха, i, сплюнувши, доторкнувся його язика. I, на небо споглянувши, Вiн 34

зiдхнув i промовив до нього: Еффата; цебто: Вiдкрийся! I вiдкрилися вуха йому, i путо його язика 35

розв’язалось негайно, i вiн став говорити виразно! А Вiн їм звелiв, щоб нiкому цього не розповiд- 36

али. Та що бiльше наказував їм, то ще бiльш розголошували. I дуже всi дивувалися та говорили: 37

Вiн добре все робить: глухим дає чути, а нiмим говорити!
Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав Вiн учнiв Своїх та й 8

промовив до них: Жаль менi тих людей, що вже три днi зо Мною знаходяться, та їсти не мають 2

чого. А коли вiдпущу їх голодних до їхнiх домiвок, то ослабнуть у дорозi, бо деякi з них поприходи- 3

ли здалека. I вiдказали Йому Його учнi: Звiдки зможе хто нагодувати їх хлiбом отут у пустинi? А 4, 5

Вiн їх запитав: Скiльки маєте хлiба? Вони ж повiдомили: Семеро. Тодi Вiн народу звелiв на землi 6

посiдати. I, взявши семеро хлiба, вiддавши подяку, Вiн поламав i дав учням Своїм, щоб роздати. А
вони роздавали народовi. I мали вони трохи рибок; i Вiн їх поблагословив, i роздати звелiв також 7

їх. I всi їли й наїлися, а з позосталих кускiв сiм кошiв назбирали... А їдцiв було тисяч з чотири! I 8, 9, 10

всiв Вiн негайно до човна з Своїми учнями, та й прибув до землi Далманутської. I вийшли фарисеї, 11

i почали сперечатися з Ним, i, Його випробовуючи, хотiли вiд Нього ознаки iз неба. А Вiн тяжко 12

зiдхнув у Своїм дусi й промовив: Якої ознаки цей рiд вимагає? Поправдi кажу вам, що родовi цьому
ознака не буде дана! I покинув Вiн їх, усiв знову до човна, i на той бiк вiдбув. I забули вони взяти 13, 14

хлiба, i крiм одного буханця, у човнi не мали з собою нiчого. А Вiн їм наказував та говорив: Сте- 15

режiться уважливо фарисейської розчини й розчини Iродової! Вони ж мiркували й казали один 16

до одного, що хлiба не мають вони. А Iсус, знавши те, промовляє до них: Чого ви мiркуєте, що 17

хлiба не маєте? Чи ви ще не знаєте й не розумiєте? Чи ще маєте серце своє затвердiлим? Мавши 18

очi не бачите, i мавши вуха не чуєте? I не пам’ятаєте, коли п’ять хлiбiв Я ламав на п’ять тисяч, 19

скiльки повних кошiв iз кускiв ви зiбрали? Вони кажуть до Нього: Дванадцять. А як сiм на чотири 20

тисячi, скiльки кошикiв повних з кускiв ви зiбрали? I вiдказують: Сiм. I сказав Вiн до них: Ви ще 21

не розумiєте?... I приходять вони в Вiфсаїду. I приводять до Нього слiпого, i благають Його, щоб 22

доторкнувся до нього. I взяв Вiн слiпого за руку, та й вивiв його за село. I послинивши очi йому, 23
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поклав руки на нього, i питався його, чи що бачить. I, зиркнувши, сказав той: Я бачу людей, якi24

ходять, немов би дерева... Потiм знов Вiн поклав Свої руки на очi йому, i прозрiв той, i одужав, i25

виразно став бачити все! I послав Вiн додому його й наказав: До села й не заходь, i нiкому в селi не26

розповiдай! Потому пiшов Iсус й учнi Його до сiл Кесарiї Пилипової, а в дорозi питав Своїх учнiв,27

говорячи їм: За кого Мене люди вважають? Вони ж вiдповiли Йому, кажучи: За Iвана Христите-28

ля, другi за Iллю, а iншi за одного з пророкiв. I Вiн запитав їх: А ви за кого Мене маєте? Петро29

Йому в вiдповiдь каже: Ти Христос! I Вiн заборонив їм, щоб нiкому про Нього вони не казали!30

I почав їх навчати, що Синовi Людському треба багато страждати, i Його вiдцураються старшi, i31

первосвященики, i книжники, i Вiн буде вбитий, але третього дня Вiн воскресне. I те слово казав32

Вiн вiдкрито. А Петро узяв набiк Його, i Йому став перечити. А Вiн обернувся й поглянув на учнiв33

Своїх, та й Петру докорив i сказав: Вiдступись, сатано, вiд Мене, бо думаєш ти не про Боже, а про
людське! I Вiн покликав народ iз Своїми учнями, та й промовив до них: Коли хоче хто йти вслiд за34

Мною, хай зречеться самого себе, i хай вiзьме свого хреста та й за Мною йде! Бо хто хоче душу35

свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради Мене та Євангелiї, той її збереже. Яка36

ж користь людинi, що здобуде ввесь свiт, але душу свою занапастить? Або що назамiн дасть лю-37

дина за душу свою? Бо хто буде Мене та Моєї науки соромитися в родi цiм перелюбнiм та грiшнiм,38

того посоромиться також Син Людський, як прийде у славi Свого Отця з Анголами святими.
I сказав Вiн до них: Поправдi кажу вам, що деякi з тут-о приявних не скуштують смерти, аж9

поки не бачитимуть Царства Божого, що прийшло воно в силi. А через шiсть день забирає Iсус2

Петра, i Якова, i Iвана, та й веде їх осiбно на гору високу самих. I Вiн переобразивсь перед ними.
I стала одежа Його осяйна, дуже бiла, як снiг, якої бiлильник не змiг би так вибiлити на землi! I3, 4

з’явивсь їм Iлля та Мойсей, i розмовляли з Iсусом. I озвався Петро та й сказав до Iсуса: Учителю,5

добре бути нам тут! Поставмо ж собi три шатрi: для Тебе одне, i одне для Мойсея, i одне для Iллi...
Бо не знав, що казати, бо були переляканi. Та хмара ось їх заслонила, i голос почувся iз хмари:6, 7

Це Син Мiй Улюблений, Його слухайтеся! I зараз, звiвши очi свої, вони вже нiкого з собою не8

бачили, крiм Самого Iсуса. А коли з гори сходили, Вiн їм наказав, щоб нiкому того не казали, що9

бачили, аж поки Син Людський iз мертвих воскресне. I вони заховали те слово в собi, сперечаю-10

чися, що то є: воскреснути з мертвих. I вони запитали Його та сказали: Що це книжники кажуть,11

нiби треба Iллi перш прийти? А Вiн вiдказав їм: Тож Iлля, коли прийде попереду, усе приготує. Та12

як же про Людського Сина написано, що мусить багато Вiн витерпiти, i буде зневажений? Але13

вам кажу, що й Iлля був прийшов, та зробили йому, що тiльки хотiли, як про нього написано... А14

коли повернулись до учнiв, коло них вони вгледiли безлiч народу та книжникiв, що сперечалися з
ними. I негайно ввесь натовп, як побачив Його, сполохнувся iз дива, i назустрiч побiг, i став вiтати15

Його. I запитався Вiн їх: Про що сперечаєтесь з ними? I Йому вiдповiв один iз натовпу: Учителю,16, 17

привiв я до Тебе ось сина свого, що духа нiмого вiн має. А як вiн де схопить його, то об землю18

кидає ним, i вiн пiну пускає й зубами скрегоче та сохне. Я казав Твоїм учням, щоб прогнали його,
та вони не змогли. А Вiн їм у вiдповiдь каже: О, роде невiрний, доки буду Я з вами? Доки вас Я19

терпiтиму? Приведiть до Мене його! I до Нього того привели. I як тiльки побачив Його, то дух за-20

раз затряс ним. А той, повалившись на землю, став качатися та заливатися пiною... I Вiн запитав21

його батька: Як давно йому сталося це? Той сказав: Iз дитинства. I почасту кидав вiн ним i в огонь,22

i до води, щоб його погубити. Але коли можеш що Ти, то змилуйсь над нами, i нам поможи! Iсус23

же йому вiдказав: Щодо того твого коли можеш, то тому, хто вiрує, все можливе! Зараз батько24

хлоп’яти з слiзьми закричав i сказав: Вiрую, Господи, поможи недовiрству моєму! А Iсус, як поба-25

чив, що натовп збiгається, то нечистому духовi заказав, i сказав йому: Душе нiмий i глухий, тобi Я
наказую: вийди з нього, i бiльше у нього не входь! I, закричавши та мiцно затрясши, той вийшов.26

I вiн став, немов мертвий, аж багато-хто стали казати, що помер вiн... А Iсус узяв за руку його27

та й пiдвiв його, i той устав. Коли ж Вiн до дому прийшов, то учнi питали Його самотою: Чому28

ми не могли його вигнати? А Вiн їм сказав: Цей рiд не виходить iнакше, як тiльки вiд молитви та29

посту. I вони вийшли звiдти, i проходили по Галiлеї. А Вiн не хотiв, щоб довiдався хто. Бо Вiн30, 31

Своїх учнiв навчав i казав їм: Людський Син буде виданий людям до рук, i вони Його вб’ють, але
вбитий, воскресне Вiн третього дня! Вони ж не зрозумiли цього слова, та боялись Його запита-32
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ти. I прибули вони в Капернаум. А як був Вiн у домi, то їх запитав: Про що мiркували в дорозi? 33

I мовчали вони, сперечалися бо промiж себе в дорозi, хто найбiльший. А як сiв, то покликав Вiн 34, 35

Дванадцятьох, i промовив до них: Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим iз усiх i
слуга всiм! I взяв Вiн дитину, i поставив її серед них. I, обнявши її, Вiн промовив до них: Коли 36, 37

хто в Iм’я Моє прийме одне з дiтей таких, той приймає Мене. Хто ж приймає Мене, не Мене вiн
приймає, а Того, Хто послав Мене! Обiзвався до нього Iван: Учителю, ми бачили одного чоловiка, 38

який з нами не ходить, що виганяє Iм’ям Твоїм демонiв; i ми заборонили йому, бо вiн iз нами не хо-
дить. А Iсус вiдказав: Не забороняйте йому, бо немає такого, що Iм’ям Моїм чудо зробив би, i змiг 39

би небаром лихословити Мене. Хто бо не супроти нас, той за нас! I коли хто напоїть вас кухлем 40, 41

води в Iм’я Моє ради того, що ви Христовi, поправдi кажу вам: той не згубить своєї нагороди! Хто 42

ж спокусить одного з малих цих, що вiрять, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию
йому почепити, та й кинути в море! I коли рука твоя спокушає тебе, вiдiтни її: краще тобi ввiйти 43

до життя одноруким, нiж з обома руками ввiйти до геєнни, до огню невгасимого, де їхнiй червяк 44

не вмирає, i не гасне огонь. I коли нога твоя спокушає тебе, вiдiтни її: краще тобi ввiйти до життя 45

одноногим, нiж з обома ногами бути вкиненому до геєнни, до огню невгасимого, де їхнiй червяк не 46

вмирає, i не гасне огонь. I коли твоє око тебе спокушає, вибери його: краще тобi однооким ввiйти 47

в Царство Боже, нiж з обома очима бути вкиненому до геєнни огненної, де їхнiй червяк не вмирає, 48

i не гасне огонь! Бо посолиться кожен огнем, i кожна жертва посолиться сiллю. Сiль добра рiч. 49, 50

Коли ж сiль несолоною стане, чим поправити її? Майте сiль у собi, майте й мир мiж собою!
I, вийшовши звiдти, Вiн приходить у землю Юдейську, на той бiк Йордану. I знову зiбралися 10

юрби до Нього, i знов Вiн навчав їх, звичаєм Своїм. I пiдiйшли фарисеї й спитали, Його випробо- 2

вуючи: Чи дозволено чоловiковi дружину свою вiдпустити? А Вiн вiдповiв i сказав їм: Що Мой- 3

сей заповiв вам? Вони ж вiдказали: Мойсей заповiв написати листа розводового, та й вiдпустити. 4

Iсус же промовив до них: То за ваше жорстокосердя вiн вам написав оцю заповiдь. Бог же з поча- 5, 6

тку творiння створив чоловiком i жiнкою їх. Покине тому чоловiк свого батька та матiр, i стануть 7, 8

обоє вони одним тiлом, тим то немає вже двох, але одне тiло. Тож, що Бог спарував, людина нехай 9

не розлучує! А вдома про це учнi знов запитали Його. I Вiн їм вiдказав: Хто дружину вiдпустить 10, 11

свою, та й одружиться з iншою, той чинить перелюб iз нею. I коли дружина покине свого чоловi- 12

ка, i вийде замiж за iншого, то чинить перелюб вона. Тодi поприносили дiток до Нього, щоб Вiн 13

доторкнувся до них, учнi ж їм докоряли. А коли спостерiг це Iсус, то обурився, та й промовив до 14

них: Пустiть дiток до Мене приходити, i не боронiть їм, бо таких Царство Боже! Поправдi кажу 15

вам: Хто Божого Царства не прийме, немов те дитя, той у нього не ввiйде. I Вiн їх пригорнув, i 16

поблагословив, на них руки поклавши. I коли вирушав Вiн у путь, то швидко наблизивсь один, 17

упав перед Ним на колiна, i спитався Його: Учителю Добрий, що робити менi, щоб вiчне життя
вспадкувати? Iсус же йому вiдказав: Чого звеш Мене Добрим? Нiхто не є Добрий, крiм Бога Са- 18

мого. Знаєш заповiдi: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свiдкуй неправдиво, не кривди, 19

шануй свого батька та матiр. А вiн вiдказав Йому: Учителю, це все виконав я ще змалку. Iсус же 20, 21

поглянув на нього з любов’ю, i промовив йому: Одного бракує тобi: iди, розпродай, що маєш, та
вбогим роздай, i матимеш скарб ти на небi! Потому приходь та й iди вслiд за Мною, узявши хреста.
А вiн засмутився тим словом, i пiшов, зажурившись, бо великi маєтки вiн мав! I поглянув довкола 22, 23

Iсус, та й сказав Своїм учням: Як тяжко отим, хто має багатство, увiйти в Царство Боже! I учнi 24

жахнулись вiд слiв Його. А Iсус знов у вiдповiдь каже до них: Мої дiти, як тяжко отим, хто надiю
кладе на багатство, увiйти в Царство Боже! Верблюдовi легше пройти через голчине вушко, нiж 25

багатому в Божеє Царство ввiйти! А вони здивувалися дуже, i казали один до одного: Хто ж тодi 26

може спастися? Iсус же поглянув на них i промовив: Неможливе це людям, а не Боговi. Бо для 27

Бога можливе все! А Петро став казати Йому: От усе ми покинули, та й пiшли за Тобою слiдом. 28

Iсус вiдказав: Поправдi кажу вам: Немає такого, щоб дiм полишив, чи братiв, чи сестер, або матiр, 29

чи батька, або дiти, чи поля ради Мене та ради Євангелiї, i не одержав би в сто раз бiльше тепер, 30

цього часу, серед переслiдувань, домiв, i братiв, i сестер, i матерiв, i дiтей, i пiль, а в вiцi наступному
вiчне життя. I багато-хто з перших стануть останнiми, а останнi першими. Були ж у дорозi вони, 31, 32

простуючи в Єрусалим. А Iсус iшов попереду них, аж дуже вони дивувались, а тi, що йшли вслiд
за Ним, боялись. I, взявши знов Дванадцятьох, почав їм розповiдати, що з Ним статися має: Оце 33
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в Єрусалим ми йдемо, i первосвященикам i книжникам виданий буде Син Людський, i засудять на
смерть Його, i поганам Його видадуть, i насмiхатися будуть iз Нього, i будуть плювати на Нього,34

i будуть Його бичувати, i вб’ють, але третього дня Вiн воскресне! I пiдходять до Нього Якiв та35

Iван, сини Зеведеєвi, та й кажуть Йому: Учителю, ми хочемо, щоб Ти зробив нам, про що будемо
просити Тебе. А Вiн їх поспитав: Чого ж хочете, щоб Я вам зробив? Вони ж вiдказали Йому:36, 37

Дай нам, щоб у славi Твоїй ми сидiли праворуч вiд Тебе один, i лiворуч один! А Iсус вiдказав їм:38

Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що Я її п’ю, i христитися хрищенням, що Я
ним хрищуся? Вони вiдказали Йому: Можемо. А Iсус їм сказав: Чашу, що Я її п’ю, ви питимете,39

i хрищенням, що Я ним хрищусь, ви охриститеся. А сидiти праворуч Мене та лiворуч не Моє це40

давати, а кому уготовано. Як почули ж це Десятеро, то обурились на Якова та на Iвана. А Iсус їх41, 42

покликав, i промовив до них: Ви знаєте, що тi, що вважають себе за князiв у народiв, панують над
ними, а їхнi вельможi їх тиснуть. Не так буде мiж вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде43

вiн вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всiм за раба. Бо Син Людський при-44, 45

йшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити, i душу Свою дати на викуп за багатьох. I46

приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив Вiн разом iз Своїми учнями й з безлiччю люду,
сидiв i просив при дорозi слiпий Вартимей, син Тимеїв. I, прочувши, що то Iсус Назарянин, почав47

кликати та говорити: Сину Давидiв, Iсусе, змилуйся надо мною! I сварились на нього багато-хто,48

щоб мовчав, а вiн iще бiльше кричав: Сину Давидiв, змилуйся надо мною! I спинився Iсус та й49

сказав: Покличте його! I кличуть слiпого та й кажуть йому: Будь бадьорий, устань, Вiн кличе тебе.
А той скинув плаща свого, i скочив iз мiсця, i прибiг до Iсуса. А Iсус вiдповiв i сказав йому: Що ти50, 51

хочеш, щоб зробив Я тобi? Слiпий же Йому вiдказав: Учителю, нехай я прозрю! Iсус же до нього52

промовив: Iди, твоя вiра спасла тебе! I той зараз прозрiв, i пiшов за Iсусом дорогою.
I коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вiтфагiї й Вiфанiї, на Оливнiй горi, тодi Вiн посилає11

двох учнiв Своїх, i каже до них: Iдiть у село, яке перед вами, i, входячи в нього, ви знайдете зараз2

прив’язане осля, що на нього нiхто ще з людей не сiдав. Вiдв’яжiть його, i приведiть. Коли ж скаже3

хто вам: Що це ви робите? вiдкажiть: Господь потребує його, i вiдiшле його сюди зараз. I вони4

вiдiйшли, i знайшли те осля, що прив’язане коло ворiт iзнадвору було при дорозi, i вiдв’язали його.
А деякi з тих, що стояли там, сказали до них: Що ви робите? Пощо осля ви вiдв’язуєте? Вони ж їм5, 6

вiдказали, як звелiв їм Iсус, i вiдпущено їх. I вони привели до Iсуса осля, i поклали на нього плащi7

свої, а Вiн сiв на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозi, а iншi стелили дорогою8

зелень, натяту в полях. А тi, що йшли перед Ним i позаду, викрикували: Осанна! Благословенний,9

хто йде у Господнє Iм’я! Благословенне Царство, що надходить, Отця нашого Давида! Осанна10

на висотi! Потому ввiйшов Вiн до Єрусалиму, i в храм. А оглянувши все, як година вже пiзня11

була, Вiн пiшов у Вiфанiю з Дванадцятьма. А назавтра, коли вони вийшли з Вiфанiї, Вiн зголоднiв12

був. I, побачивши здалека фiгове дерево, вкрите листями, Вiн пiдiйшов, чи не знайде на ньому13

чого. I, прийшовши до нього, не знайшов нiчого, крiм листя самого, не пора бо на фiги була. I14

озвався Iсус i промовив до нього: Щоб бiльше нiхто твого плоду не з’їв аж повiки! А учнi Його все те
чули. I прийшли вони в Єрусалим. А як Вiн у храм увiйшов, то став виганяти продавцiв i покупцiв15

у храмi, i поперевертав столи грошомiнам та ослони продавцям голубiв. I Вiн не дозволяв, щоб16

хто рiч яку носив через храм. I Вiн їх навчав i казав їм: Хiба не написано: Дiм Мiй буде домом17

молитви в народiв усiх, ви ж iз нього зробили печеру розбiйникiв! I почули це первосвященики й18

книжники, i шукали, як Його погубити, бо боялись Його, увесь бо народ дивувався науцi Його. А19

як пiзно ставало, вони поза мiсто виходили. А проходячи вранцi, побачили фiгове дерево, усохле20

вiд кореня. I, згадавши Петро, говорить Йому: Учителю, глянь фiгове дерево, що прокляв Ти,21

усохло! А Iсус їм у вiдповiдь каже: Майте вiру Божу! Поправдi кажу вам: Як хто скаже горi цiй:22, 23

Порушся та й кинься до моря, i не матиме сумнiву в серцi своїм, але матиме вiру, що станеться
так, як говорить, то буде йому! Через це говорю вам: Усе, чого ви в молитвi попросите, вiрте,24

що одержите, i сповниться вам. I коли стоїте на молитвi, то прощайте, як маєте що проти кого,25

щоб i Отець ваш Небесний пробачив вам прогрiхи вашi. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш26

Небесний не простить вам прогрiхiв ваших. I знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж Вiн у храмi27

ходив, поприходили первосвященики й книжники, i старшини до Нього, i сказали Йому: Якою Ти28

владою все оце чиниш? I хто Тобi владу цю дав, щоб Ти це робив? А Iсус вiдказав їм: Запитаю й29
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Я вас одне слово, i вiдповiдайте Менi, то й Я вiдкажу вам, якою Я владою це все чиню. Iванове 30

хрищення з неба було, чи вiд людей? Вiдповiдайте Менi! Вони ж мiркували собi й говорили: Коли 31

скажемо: Iз неба, вiдкаже: Чого ж ви йому не повiрили? А як скажемо: Вiд людей, то боялись 32

народу, бо всi вважали, що Iван був поправдi пророк. I сказали Iсусовi в вiдповiдь: Не знаємо... А 33

Iсус їм вiдказує: То й Я не скажу вам, якою Я владою це все чиню.
I почав Вiн у притчах до них промовляти: Насадив був один чоловiк виноградника, муром обго- 12

родив, видовбав у ньому чавило, башту поставив, i вiддав його винарям, та й пiшов. А певного 2

часу послав вiн раба до своїх винарiв, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарiв.
Та вони схопили його та й побили, i вiдiслали нi з чим. I знову послав вiн до них раба iншого, та й 3, 4

того вони зранили в голову та зневажили. Тодi вислав вiн iншого, i того вони вбили. I багатьох iще 5

iнших, набили одних, а одних повбивали. I вiн мав ще одного, сина улюбленого. Наостанок послав 6

i того вiн до них i сказав: Посоромляться сина мого! А тi винарi мiркували собi: Це спадкоємець; 7

ходiм, замордуймо його, i нашою спадщина буде! I вони схопили його та й убили, i викинули його 8

за виноградник... Отож, що пан виноградника зробить? Вiн прибуде та й вигубить тих винарiв, i 9

вiддасть виноградника iншим. Чи ви не читали в Писаннi: Камiнь, що його будiвничi вiдкинули, 10

той нарiжним став каменем! Вiд Господа сталося це, i дивне воно в очах наших. I шукали Йо- 11, 12

го, щоб схопити, але побоялись народу. Бо вони зрозумiли, що про них Вiн цю притчу сказав. I,
лишивши Його, вiдiйшли. I вони вислали деяких iз фарисеїв та iродiянiв до Нього, щоб зловити 13

на словi Його. Тi ж прийшли та й говорять Йому: Учителю, знаємо ми, що Ти справедливий, i не 14

зважаєш зовсiм нi на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу прав-
диво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи нi? Давати нам, чи не давати? А Iсус, знавши їх 15

лицемiрство, сказав їм: Чого ви Мене випробовуєте? Принесiть Менi грiш податковий, щоб бачи-
ти. I принесли вони. А Вiн каже до них: Чий це образ i напис? Тi ж Йому вiдказали: Кесарiв. Iсус 16, 17

тодi каже в вiдповiдь їм: Вiддайте кесареве кесаревi, а Боговi Боже! I дивувалися з Нього вони...
I прийшли до Нього тi саддукеї, що твердять, нiби нема воскресення, i запитали Його та сказали: 18

Учителю, Мойсей написав нам: Як помре кому брат, i полишить дружину, а дитини не лишить, то 19

нехай його брат вiзьме дружину його, та й вiдновить насiння для брата свого. Було сiм братiв. I 20

перший взяв дружину й умер, не лишивши дiтей. Другий теж її взяв та й помер, i вiн не лишив дi- 21

тей. Так само i третiй. I всi семеро не полишили дiтей. А по всiх вмерла й жiнка. А в воскресеннi, 22, 23

як воскреснуть вони, то котрому iз них вона дружиною буде? Бо семеро мали за дружину її. Iсус 24

їм вiдказав: Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте анi Писання, анi Божої сили? Бо як iз мер- 25

твих воскреснуть, то не будуть женитись, анi замiж виходити, але будуть, немов Анголи тi на небi.
Щождо мертвих, що воскреснуть, чи ж ви не читали в Мойсеєвiй книзi, як при кущi сказав йому 26

Бог, промовляючи: Я Бог Авраамiв, i Бог Iсакiв, i Бог Яковiв, Бо Вiн є Бог не мертвих, а живих! 27

Тим то ви помиляєтесь дуже. А один iз тих книжникiв, що чув, як вони сперечались, та бачив, як 28

добре Вiн вiдповiдав їм, приступив та й спитався Його: Котра заповiдь перша з усiх? Iсус вiдповiв: 29

Перша: Слухай, Iзраїлю: наш Господь Бог Бог єдиний. I: Люби Господа, Бога свого, усiм серцем 30

своїм, i всiєю душею своєю, i всiм своїм розумом, i з цiлої сили своєї! Це заповiдь перша! А дру- 31

га однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе! Нема iншої бiльшої заповiдi над оцi!
I сказав Йому книжник: Добре, Учителю! Ти поправдi сказав, що Один Вiн, i нема iншого, окрiм 32

Нього, i що Любити Його всiм серцем, i всiм розумом, i всiєю душею, i з цiлої сили, i що Любити 33

свого ближнього, як самого себе, це важливiше за всi цiлопалення й жертви! Iсус же, побачив- 34

ши, що розумно той вiдповiдь дав, промовив до нього: Ти недалеко вiд Божого Царства! I нiхто не
насмiлювався вже питати Його. Потому Iсус вiдповiв i промовив, у храмi навчаючи: Як то кни- 35

жники кажуть, що нiби Христос син Давидiв? Адже той Давид Святим Духом сказав: Промовив 36

Господь Господевi моєму: сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогiв пiднiжком ногам
Твоїм! Сам Давид Його Господом зве, як же Вiн йому син? I багато людей залюбки Його слухали. 37

Вiн же казав у науцi Своїй: Стережiться тих книжникiв, що люблять у довгих одежах проходжува- 38

тись, i привiти на ринках, i першi лавки в синагогах, i першi мiсця на прийняттях, що вдовинi хати 39, 40

поїдають, i моляться довго напоказ, вони тяжче осудження приймуть! I сiв Вiн навпроти скарбни- 41

цi, i дививсь, як народ мiдяки до скарбницi вкидає. I багато заможних укидали багато. I пiдiйшла 42

одна вбога вдовиця, i поклала двi лептi, цебто грiш. I покликав Вiн учнiв Своїх та й промовив до 43
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них: Поправдi кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбiльше за всiх, хто клав у скарбницю.
Бо всi клали вiд лишка свого, а вона поклала з убозтва свого все, що мала, свiй прожиток увесь...44

I коли Вiн виходив iз храму, говорить Йому один iз учнiв Його: Подивися, Учителю яке то ка-13
мiння та що за будiвлi! Iсус же до нього сказав: Чи ти бачиш великi будинки оцi? Не залишиться2

тут навiть камiнь на каменi, який не зруйнується! Коли ж Вiн сидiв на Оливнiй горi, проти храму,3

питали Його насамотi Петро, i Якiв, i Iван, i Андрiй: Скажи нам, коли станеться це? I яка буде4

ознака, коли все те виконатись має? Iсус же почав промовляти до них: Стережiться, щоб вас хто5

не звiв. Бо багато-хто прийдуть в Iм’я Моє, кажучи: Це Я. I зведуть багатьох. I як про вiйни почу-6, 7

єте ви, i про воєннi чутки, не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кiнець. Бо повстане8

народ на народ, i царство на царство, будуть землетруси мiсцями, буде голод. Це початок терпiнь
породiльних. Пильнуйте ж самi, бо вас на суди видаватимуть, i бичуватимуть вас у синагогах, i9

поведуть до правителiв та до царiв ради Мене, на свiдчення їм. Але перше Євангелiя мусить бути10

народам усiм проповiдувана. Коли ж видадуть вас i поведуть, не турбуйтеся заздалегiдь, що вам11

говорити, а що дане вам буде тiєї години, то те говорiть: бо не ви промовлятимете, але Дух Святий.
I видасть на смерть брата брат, а батько дитину. I дiти повстануть навпроти батькiв, i їм смерть за-12

подiють. I за Iм’я Моє будуть усi вас ненавидiти. А хто витерпить аж до кiнця, той буде спасений!13

Коли ж ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звiщав пророк Даниїл, що вона залягла, де14

не слiд, хто читає, нехай розумiє, тодi тi, хто в Юдеї, нехай в гори втiкають. I хто на покрiвлi, нехай15

той не сходить, i нехай не входить узяти щось iз дому свого. I хто на полi, хай назад не вертається16

взяти одежу свою. Горе ж вагiтним i тим, хто годує грудьми, у тi днi! Молiться ж, щоб не трапи-17, 18

лося це зимою! Будуть бо тi днi такою скорботою, що її не було з первопочину свiту, що його Бог19

створив, аж досi, i не буде. I коли б Господь не вкоротив був тих днiв, не спаслася б нiяка людина;20

але ради вибраних, кого вибрав, укоротив Вiн тi днi. Тодi ж, як хто скаже до вас: Ото, Христос21

тут, Ото там, не ймiть вiри. Бо повстануть христи неправдивi, i неправдивi пророки, i будуть чи-22

нити ознаки та чуда, щоб спокусити, як можна, i вибраних. Але ви стережiться! Я сказав вам усе23

наперед. Але за тих днiв, по скорботi отiй, сонце затьмиться, i мiсяць не дасть свого свiтла. i зорi24, 25

спадатимуть з неба, i сили небеснi порушаться... I побачать тодi Сина Людського, що йтиме на26

хмарах iз великою потугою й славою. I тодi Вiн пошле Анголiв i зберуть Його вибраних вiд вiтрiв27

чотирьох, вiд краю землi до край-неба. Вiд дерева ж фiгового навчiться прикладу: коли вiття його28

вже розпукується, i кинеться листя, то знаєте, що близько лiто. Так i ви: коли тiльки побачите,29

що дiється це, то знайте, що близько, пiд дверима. Поправдi кажу вам: не перейде цей рiд, аж усе30

оце станеться! Небо й земля проминуться, але не минуться слова Мої! Про день же той чи про31, 32

годину не знає нiхто: нi Анголи на небi, нi Син, тiльки Отець. Уважайте, чувайте й молiться: бо33

не знаєте, коли час той настане! Як той чоловiк, що вiд’їхав, i залишив свiй дiм, i дав рабам своїм34

владу й кожному працю свою, а воротаревi звелiв пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте бо, коли35

прийде пан дому: увечорi, чи опiвночi, чи як пiвнi спiватимуть, чи ранком. Щоб вас не застав, що36

спите, коли вернеться вiн несподiвано. А що вам Я кажу, те всiм Я кажу: Пильнуйте!37

За два ж днi була Пасха й Опрiсноки. А первосвященики й книжники стали шукати, як би пiд-14
ступом взяти Його та забити. Вони говорили: Та не в свято, щоб бува колотнеча в народi не ста-2

лась. Коли ж Iсус був у Вiфанiї, у домi Симона, на проказу слабого, i сидiв при столi, пiдiйшла3

одна жiнка, алябастрову пляшечку маючи щирого нардового дуже цiнного мира. I розбила вона
алябастрову пляшечку, i вилила миро на голову Йому! А дехто обурювались мiж собою й казали:4

Нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати бiльше, як за три сотнi ди-5

нарiїв, i вбогим роздати. I нарiкали на неї. Iсус же сказав: Залишiть її! Чого прикрiсть їй робите?6

Вона добрий учинок зробила Менi. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, i коли схочете, можете їм7

робити добро, Мене ж не постiйно ви маєте. Що могла, те зробила вона: заздалегiдь намастила8

Моє тiло на похорон... Поправдi кажу вам: де тiльки ця Євангелiя проповiдувана буде в цiлому9

свiтi, на пам’ятку їй буде сказане й те, що зробила вона! Юда ж Iскарiотський, один iз Дванадця-10

тьох, подався до первосвященикiв, щоб їм Його видати. А вони, як почули, зрадiли, i обiцяли йому11

срiбнякiв за те дати. I вiн став вишукувати, як би слушного часу їм видати Його. А першого дня12

Опрiснокiв, коли пасху приношено в жертву, сказали Йому Його учнi: Куди хочеш, щоб пiшли й
приготували ми Тобi пасху спожити? I посилає Вiн двох iз Своїх учнiв, i каже до них: Пiдiть до мi-13
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ста, i стрiне вас чоловiк, що нестиме в глековi воду, то йдiть за ним. I там, куди вiн увiйде, скажiть 14

до господаря дому: Учитель питає: Де кiмната Моя, в якiй Я споживу зо Своїми учнями пасху? I 15

вiн вам покаже великую горницю, вистелену та готову: там приготуйте для нас. I учнi пiшли, i до 16

мiста прийшли, i знайшли, як Вiн їм сказав, i зачали вони пасху готувати. А коли настав вечiр, 17

Вiн приходить iз Дванадцятьма. I як сидiли вони при столi й споживали, промовив Iсус: Поправдi 18

кажу вам, що один з-помiж вас, який споживає зо Мною, видасть Мене... Вони зачали сумувати, i 19

один по одному питати Його: Чи не я? А Вiн їм сказав: Один iз Дванадцятьох, що в миску мачає зо 20

Мною... Людський Син справдi йде, як про Нього написано; та горе тому чоловiковi, що видасть 21

вiн Людського Сина! Було б краще тому чоловiковi, коли б вiн не родився!... Як вони ж спожи- 22

вали, Iсус узяв хлiб, i поблагословив, поламав, i дав їм, i сказав: Приймiть, споживайте, це тiло
Моє! I взяв Вiн чашу, i, вчинивши подяку, подав їм, i пили з неї всi. I промовив до них: Це кров 23, 24

Моя Нового Заповiту, що за багатьох проливається. Поправдi кажу вам, що вiднинi не питиму Я 25

вiд плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в Царствi Божiм! А коли вiдспiвали 26

вони, на гору Оливну пiшли. Промовляє тодi їм Iсус: Усi ви спокуситесь ночi цiєї, як написано: 27

Уражу пастиря, i розпорошаться вiвцi! По воскресеннi ж Своїм Я вас випереджу в Галiлеї. I вi- 28, 29

дiзвався до Нього Петро: Хоч спокусяться й усi, та не я! Iсус же йому вiдказав: Поправдi кажу 30

тобi, що сьогоднi, цiєї ось ночi, перше нiж заспiває пiвень двiчi, вiдречешся ти тричi вiд Мене! А 31

вiн ще сильнiш запевняв: Коли б менi й умерти з Тобою, я не вiдречуся Тебе! Так же само сказали
й усi... I приходять вони до мiсцевости, на iм’я Гефсиманiя, i каже Вiн учням Своїм: Посидьте ви 32

тут, поки Я помолюся. I, взявши з Собою Петра, i Якова та Iвана, Вiн зачав сумувати й тужити... 33

I сказав Вiн до них: Обгорнена сумом смертельним душа Моя! Залишiться тут i пильнуйте! I Вiн 34, 35

вiдiйшов трохи далi, припав до землi, та й благав, щоб, як можна, минула Його ця година. I благав 36

Вiн: Авва-Отче, Тобi все можливе: пронеси мимо Мене цю чашу!... А проте, не чого хочу Я, але
чого Ти... I вернувся, i знайшов їх, що спали, та й каже Петровi: Симоне, спиш ти? Однiєї години 37

не змiг попильнувати? Пильнуйте й молiться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий бо дух, але не- 38

мiчне тiло! I знову пiшов i молився, те саме промовивши слово. А вернувшись, iзнову знайшов 39, 40

їх, що спали, бо зважнiли їм очi були. I не знали вони, що Йому вiдказати... I вернувсь Вiн утретє, 41

та й каже до них: Ви ще далi спите й спочиваєте? Скiнчено, надiйшла та година: у руки грiшни-
кам ось видається Син Людський!... Уставайте, ходiм, ось наблизивсь Мiй зрадник... I зараз, як 42, 43

Вiн ще говорив, прийшов Юда, один iз Дванадцятьох, а з ним люди з мечами та киями вiд перво-
священикiв, i книжникiв, i старших. А зрадник Його дав був знака їм, кажучи: Кого я поцiлую, 44

то Вiн, берiть Його, i обережно ведiть. I, прийшовши, пiдiйшов вiн негайно та й каже: Учителю! I 45

поцiлував Його... Вони ж руки свої наклали на Нього, i схопили Його. А один iз тих, що стояли 46, 47

навколо, меча вихопив та й рубонув раба первосвященика, i вiдтяв йому вухо. А Iсус їм промовив 48

у вiдповiдь: Немов на розбiйника вийшли з мечами та киями, щоб узяти Мене. Я щодня був iз ва- 49

ми у храмi, навчаючи, i Мене не взяли ви. Але, щоб збулися Писання. Тодi всi полишили Його й 50

повтiкали... Один же юнак, по нагому загорнений у покривало, iшов услiд за Ним. I хапають його. 51

Але вiн, покривало покинувши, утiк нагий. А Iсуса вони повели до первосвященика. I зiйшлися всi 52, 53

первосвященики й старшi та книжники. Петро ж здалека йшов услiд за Ним до середини двору 54

первосвященика; i сидiв вiн iз службою, i грiвсь при огнi. А первосвященики та ввесь синедрiон 55

шукали посвiдчення на Iсуса, щоб Йому заподiяти смерть, i не знаходили. Бо багато-хто свiдчив 56

фальшиво на Нього, але не було згiдних свiдчень. Тодi деякi встали, i кривосвiдчили супроти Ньо- 57

го й казали: Ми чули, як Вiн говорив: Я зруйную цей храм рукотворний, i за три днi збудую iнший, 58

нерукотворний. Але й так не було їхнє свiдчення згiдне. Тодi встав насерединi первосвященик, та 59, 60

й Iсуса спитав i сказав: Ти нiчого не вiдповiдаєш, що свiдчать вони проти Тебе? Вiн же мовчав, i 61

нiчого не вiдповiдав. Первосвященик iзнову спитав Його, до Нього говорячи: Чи Христос Ти, Син
Благословенного? А Iсус вiдказав: Я! I побачите ви Сина Людського, що сидiтиме по правицi си- 62

ли Божої, i на хмарах небесних приходитиме! Роздер тодi первосвященик одежу свою та й сказав: 63

На що нам ще свiдки потрiбнi? Ви чули цю богозневагу. Як вам здається? Вони ж усi присудили, 64

що Вiн умерти повинен... Тодi деякi стали плювати на Нього, i закривати обличчя Йому, i бити 65

Його та казати Йому: Пророкуй! Служба теж Його била по щоках... А коли Петро був на подвiр’ї 66
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надолi, приходить одна iз служниць первосвященика, i як Петра вона вгледiла, що грiвся, поди-67

вилась на нього та й каже: I ти був iз Iсусом Назарянином! Вiн же вiдрiкся, говорячи: Не вiдаю,68

i не розумiю, що кажеш... I вийшов назовнi, на переддвiр’я. I заспiвав тодi пiвень. Служниця ж,69

коли його вгледiла, стала знов говорити приявним: Цей iз них! I вiн знову вiдрiкся. Незабаром же70

знов говорили приявнi Петровi: Поправдi, ти з них, бо ти галiлеянин. Та й мова твоя така сама. А71

вiн став клястись та божитись: Не знаю Цього Чоловiка, про Якого говорите ви! I заспiвав пiвень72

хвилi тiєї подруге. I згадав Петро слово, що Iсус був промовив йому: Перше нiж заспiває пiвень
двiчi, вiдречешся ти тричi вiд Мене. I кинувся вiн, та й плакати став...

А первосвященики з старшими й книжниками, та ввесь синедрiон, зараз уранцi, нараду вчинив-15
ши, зв’язали Iсуса, повели та й Пилатовi видали. А Пилат запитався Його: Чи Ти Цар Юдей-2

ський? А Вiн йому в вiдповiдь каже: Сам ти кажеш... А первосвященики мiцно Його винуватили.3

Тодi Пилат знову Його запитав i сказав: Ти нiчого не вiдповiдаєш? Дивись, як багато проти Тебе4

свiдкують! А Iсус бiльш нiчого не вiдповiдав, так що Пилат дивувався. На свято ж вiн їм вiд-5, 6

пускав був одного iз в’язнiв, котрого просили вони. Був же один, що звався Варавва, ув’язнений7

разом iз повстанцями, якi за повстання вчинили були душогубство. Коли ж натовп зiбрався, вiн8

став просити Пилата зробити, як вiн завжди робив їм. Пилат же сказав їм у вiдповiдь: Хочете,9

вiдпущу вам Царя Юдейського? Бо вiн знав, що Його через заздрощi видали первосвященики.10

А первосвященики натовп пiдмовили, щоб краще пустив їм Варавву. Пилат же промовив iзнов їм11, 12

у вiдповiдь: А що ж я чинитиму з Тим, що Його ви Юдейським Царем називаєте? Вони ж ста-13

ли кричати знов: Розiпни Його! Пилат же сказав їм: Яке ж зло вчинив Вiн? А вони ще сильнiше14

кричали: Розiпни Його!... Пилат же хотiв догодити народовi, i вiдпустив їм Варавву. I видав Iсуса,15

збичувавши, щоб розп’ятий був. Вояки ж повели Його до середини двору, цебто в преторiй, i цiлий16

вiддiл скликають. I вони зодягли Його в багряницю i, сплiвши з тернини вiнка, поклали на Нього.17

I вiтати Його зачали: Радiй, Царю Юдейський! I тростиною по головi Його били, i плювали на18, 19

Нього. I навколiшки кидалися та вклонялись Йому... I коли назнущалися з Нього, зняли з Нього20

багряницю, i надiли на Нього одежу Його. I Його повели, щоб розп’ясти Його. I одного перехо-21

жого, що з поля вертався, Симона Кiрiнеянина, батька Олександра та Руфа, змусили, щоб хреста
Йому нiс. I Його привели на мiсце Голгофу, що значить Череповище. I давали Йому пити вина, iз22, 23

миррою змiшаного, але Вiн не прийняв. I Його розп’яли, i подiлили одежу Його, кинувши жереб24

про неї, хто що вiзьме. Була ж третя година, як Його розп’яли. I був написаний напис провини25, 26

Його: Цар Юдейський. Тодi розп’ято з Ним двох розбiйникiв, одного праворуч, i одного лiворуч27

Його. I збулося Писання, що каже: До злочинцiв Його зараховано! А хто побiч проходив, то Його28, 29

лихословили, головами своїми хитали й казали: Отак! Ти, що храма руйнуєш та за три днi будуєш,
зiйди iз хреста, та спаси Самого Себе! Теж i первосвященики з книжниками глузували й один до30, 31

одного казали: Вiн iнших спасав, а Самого Себе не може спасти! Христос, Цар Iзраїлiв, нехай32

зiйде тепер iз хреста, щоб побачили ми та й увiрували. Навiть тi, що разом iз Ним були розп’ятi,
насмiхалися з Нього... А як шоста година настала, то аж до години дев’ятої темрява стала по цiлiй33

землi. О годинi ж дев’ятiй Iсус скрикнув голосом гучним та й вимовив: Елої, Елої, лама савахтанi,34

що в перекладi значить: Боже Мiй, Боже Мiй, нащо Мене Ти покинув? Дехто ж iз тих, що сто-35

яли навколо, це почули й казали: Ось Вiн кличе Iллю! А один iз них побiг, намочив губку оцтом,36

настромив на тростину, i давав Йому пити й казав: Чекайте, побачим, чи прийде Iлля Його зняти!
А Iсус скрикнув голосом гучним, i духа вiддав!... I в храмi завiса роздерлась надвоє, вiд верху аж37, 38

додолу. А сотник, що насупроти Нього стояв, як побачив, що Вiн отак духа вiддав, то промовив:39

Чоловiк Цей був справдi Син Божий! Були ж i жiнки, що дивились здалека, мiж ними Марiя Ма-40

гдалина, i Марiя, мати Якова Молодшого та Йосiї, i Саломiя, що вони, як Вiн був у Галiлеї, ходили41

за Ним та Йому прислуговували; i iнших багато, що до Єрусалиму прийшли з Ним. А коли на-42

став вечiр, через те, що було Приготовлення, цебто перед суботою, прийшов Йосип iз Ариматеї,43

радник поважний, що сам сподiвавсь Царства Божого, i смiливо ввiйшов до Пилата, i просив тiла
Iсусового. А Пилат здивувався, щоб Вiн мiг уже вмерти. I, покликавши сотника, запитався його,44

чи давно вже Розп’ятий помер. I, дiзнавшись вiд сотника, вiн подарував тiло Йосиповi. А Йосип45, 46
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купив плащаницю, i, знявши Його, обгорнув плащаницею, та й поклав Його в гробi, що в скелi був
висiчений. I каменя привалив до могильних дверей. Марiя ж Магдалина й Марiя, мати Йосiєва, 47

дивилися, де ховали Його.
Як минула ж субота, Марiя Магдалина, i Марiя Яковова, i Саломiя накупили пахощiв, щоб пiти 16

й намастити Його. I на свiтанку дня першого в тижнi, як сходило сонце, до гробу вони прибули, 2

i говорили одна однiй: Хто вiдвалить нам каменя вiд могильних дверей? А зиркнувши, побачили, 3, 4

що камiнь вiдвалений; був же вiн дуже великий... I, ввiйшовши до гробу, побачили там юнака, що 5

праворуч сидiв, i був одягнений в бiлу одежу, i жахнулись вони... А вiн промовляє до них: Не жа- 6

хайтесь! Ви шукаєте Розп’ятого, Iсуса Назарянина. Вiн воскрес, нема Його тут! Ось мiсце, де Його
поховали були. Але йдiть, скажiть учням Його та Петровi: Вiн iде в Галiлею попереду вас, там Йо- 7

го ви побачите, як Вiн вам говорив. А як вийшли вони, то побiгли вiд гробу, бо їх трепет та страх 8

обгорнув. I не сказали нiкому нiчого, бо боялись... Як воскрес Вiн уранцi дня першого в тижнi, 9

то з’явився найперше Марiї Магдалинi, iз якої був вигнав сiм демонiв. Пiшовши вона, повiдоми- 10

ла тих, що були з Ним, якi сумували та плакали. А вони, як почули, що живий Вiн, i вона Його 11

бачила, не йняли тому вiри. По цьому з’явився Вiн двом iз них у постатi iншiй в дорозi, як iшли 12

вони на село. А вони, як вернулися, iнших про те сповiстили, але не повiрено й їм. Нарештi, Вiн 13, 14

з’явився Одинадцятьом, як сидiли вони при столi, i докоряв їм за недовiрство їхнє та твердосердя,
що вони не йняли вiри тим, хто воскреслого бачив Його. I казав Вiн до них: Iдiть по цiлому свiтовi, 15

та всьому створiнню Євангелiю проповiдуйте! Хто увiрує й охриститься, буде спасений, а хто не 16

ввiрує засуджений буде. А тих, хто ввiрує, супроводити будуть ознаки такi: у Iм’я Моє демонiв бу- 17

дуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змiй; а коли смертодiйне що вип’ють, не 18

буде їм шкодити; кластимуть руки на хворих, i добре їм буде! Господь же Iсус, по розмовi iз ними, 19

вознiсся на небо, i сiв по Божiй правицi. I пiшли вони, i скрiзь проповiдували. А Господь помагав 20

їм, i стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амiнь.
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Ч
ерез те, що багато-хто брались складати оповiсть про справи, якi стались мiж нами, як1, 2

нам тi розповiли, хто спочатку були самовидцями й слугами Слова, тому й я, все вiд3

першої хвилi докладно розвiдавши, забажав описати за порядком для тебе, високодо-
стойний Теофiле, щоб пiзнав ти iстоту науки, якої навчився. За днiв царя юдейського4, 5

Iрода був один священик, на iм’я Захарiй, з денної черги Авiя, та дружина його iз дочок Аароно-
вих, а iм’я їй Єлисавета. I обоє вони були праведнi перед Богом, бездоганно сповняючи заповiдi6

й постанови Господнi. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплiдна була, та й вiку старого обоє7

були. I ось раз, як у порядку своєї черги вiн служив перед Богом, за звичаєм священства, жереб-8, 9

ком йому випало до Господнього храму ввiйти й покадити. Пiд час же кадiння вся безлiч народу10

молилась знадвору. I з’явивсь йому Ангол Господнiй, ставши праворуч кадильного жертiвника. I11, 12

стривоживсь Захарiй, побачивши, i острах на нього напав. А Ангол до нього промовив: Не бiйся,13

Захарiє, бо почута молитва твоя, i дружина твоя Єлисавета сина породить тобi, ти ж даси йому йме-
ння Iван. I вiн буде на радiсть та втiху тобi, i з його народження багато-хто втiшаться. Бо вiн буде14, 15

великий у Господа, нi вина, нi п’янкого напою не питиме, i наповниться Духом Святим ще з утроби
своєї матерi. I багато синiв iз Iзраїля вiн наверне до їхнього Господа Бога. I вiн сам перед Ним16, 17

буде йти в духу й силi Iллi, щоб серця батькiв привернути до дiтей, i неслухняних до мудрости пра-
ведних, щоб готових людей спорядити для Господа. I промовив Захарiй до Ангола: Iз чого пiзнаю я18

це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого вiку... А Ангол прорiк йому в вiдповiдь: Я Гавриїл,19

що стою перед Богом; мене послано, щоб говорити з тобою, i звiстити тобi про цю Добру Новину. I20

замовкнеш ось ти, i говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вiри не йняв був
словам моїм, якi збудуться часу свого! А люди чекали Захарiя, та й дивувались, чого забаривсь21

вiн у храмi. Коли ж вийшов, не мiг говорити до них, i вони зрозумiли, що видiння вiн бачив у храмi.22

А вiн тiльки знаки їм давав, i залишився нiмий... I як днi його служби скiнчились, вiн вернувся до23

дому свого. А пiсля тих днiв зачала його дружина Єлисавета, i таїлась п’ять мiсяцiв, кажучи: Так24, 25

для мене Господь учинив за тих днiв, коли зглянувся Вiн, щоб зняти наругу мою мiж людьми! А26

шостого мiсяця вiд Бога був посланий Ангол Гавриїл у галiлейське мiсто, що йому на iм’я Назарет,
до дiви, що заручена з мужем була, на iм’я йому Йосип, iз дому Давидового, а iм’я дiвi Марiя. I,27, 28

ввiйшовши до неї, промовив: Радiй, благодатная, Господь iз тобою! Ти благословенна мiж жонами!
Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привiтання. А Ангол29, 30

промовив до неї: Не бiйся, Марiє, бо в Бога благодать ти знайшла! I ось ти в утробi зачнеш, i Сина31

породиш, i даси Йому ймення Iсус. Вiн же буде Великий, i Сином Всевишнього званий, i Господь32

Бог дасть Йому престола Його батька Давида. I повiк царюватиме Вiн у домi Якова, i царюванню33

Його не буде кiнця. А Марiя озвалась до Ангола: Як же станеться це, коли мужа не знаю?... I34, 35

Ангол промовив у вiдповiдь їй: Дух Святий злине на тебе, i Всевишнього сила обгорне тебе, через
те то й Святе, що народиться, буде Син Божий! А ото твоя родичка Єлисавета i вона зачала в сво-36

їй старостi сина, i оце шостий мiсяць для неї, яку звуть неплiдною. Бо для Бога нема неможливої37

жадної речi! А Марiя промовила: Я ж Господня раба: нехай буде менi згiдно з словом твоїм! I вiдi-38

йшов Ангол вiд неї. Тими днями зiбралась Марiя й пiшла, поспiшаючи, у гiрську околицю, у мiсто39

Юдине. I ввiйшла вона в дiм Захарiя, та й поздоровила Єлисавету. Коли ж Єлисавета зачула40, 41

Марiїн привiт, затрiпотала дитина в утробi її. I Єлисавета наповнилась Духом Святим, i скрикну-42

ла голосом гучним, та й прорекла: Благословенна Ти мiж жонами, i благословенний Плiд утроби
твоєї! I звiдкiля менi це, що до мене прийшла мати мого Господа? Бо як тiльки в вухах моїх голос43, 44

привiту твого забринiв, вiд радощiв затрiпотала дитина в утробi моїй! Блаженна ж та, що повiрила,45

бо сповниться проречене їй вiд Господа! А Марiя промовила: Величає душа моя Господа, i радiє46, 47

мiй дух у Бозi, Спасi моїм, що зглянувся Вiн на покору Своєї раби, бо ось вiд часу цього всi роди48

мене за блаженну вважатимуть, бо велике вчинив менi Потужний! Його ж Iмення святе, i милiсть49, 50

Його з роду в рiд на тих, хто боїться Його! Вiн показує мiць Свого рамена, розпорошує тих, хто51

пишається думкою серця свого! Вiн могутнiх скидає з престолiв, пiдiймає покiрливих, удоволь-52, 53



597 ВIД СВ. ЛУКИ 1. 54–2. 32

няє голодних добром, а багатих пускає нi з чим! Пригорнув Вiн Iзраїля, Свого слугу, щоб милiсть 54

згадати, як прорiк був Вiн нашим отцям, Аврааму й насiнню його аж повiки! I залишалась у неї 55, 56

Марiя щось мiсяцiв зо три, та й вернулась до дому свого. А Єлисаветi настав час родити, i сина 57

вона породила. I почули сусiди й родина її, що Господь Свою милiсть велику на неї послав, та й 58

утiшалися разом iз нею. I сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрiзати дитя, i хотiли назвати його 59

йменням батька його Захарiй. I озвалася мати його та й сказала: Нi, нехай названий буде Iван! А 60, 61

до неї сказали: Таж у родинi твоїй нема жадного, який названий був тим iм’ям! I кивали до батька 62

його, як хотiв би назвати його? Попросивши ж табличку, написав вiн слова: Iван iмення йому. I всi 63

дивувались. I в тiй хвилi уста та язик розв’язались йому, i вiн став говорити, благословляючи Бога! 64

I страх обгорнув усiх їхнiх сусiдiв, i по всiх верховинах юдейських пронеслася чутка про це все... А 65, 66

всi, що почули, розважали у серцi своїм та казали: Чим то буде дитина оця?... I Господня рука була
з нею. Його ж батько Захарiй наповнився Духом Святим, та й став пророкувати й казати: Бла- 67, 68

гословенний Господь, Бог Iзраїлiв, що зглянувся й визволив люд Свiй! Вiн рiг спасiння пiднiс нам 69

у домi Давида, Свого слуги, як був заповiв вiдвiку устами святих пророкiв Своїх, що вiд ворогiв 70, 71

наших визволить нас, та з руки всiх наших ненависникiв, що вчинить Вiн милiсть нашим отцям, i 72

буде пригадувати Свiй святий заповiт, що дотримає й нам ту присягу, якою Вiн присягавсь Авраа- 73

мовi, отцю нашому, щоб ми, визволившись iз руки ворогiв, служили безстрашно Йому у святостi 74, 75

й праведностi перед Ним по всi днi життя нашого. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, 76

бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу Йому приготувати, щоб народу Його дати пiзнати 77

спасiння у вiдпущеннi їхнiх грiхiв, через велике милосердя нашого Бога, що ним Схiд iз висоти нас 78

вiдвiдав, щоб свiтити всiм тим, хто перебуває в темрявi й тiнi смертельнiй, щоб спрямувати нашi 79

ноги на дорогу миру! А дитина росла, i скрiплялась на дусi, i перебувала в пустинях до дня свого 80

з’явлення перед Iзраїлем.
I трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис пер- 2, 2

ший вiдбувся тодi, коли владу над Сирiєю мав Квiрiнiй. I всi йшли записатися, кожен у мiсто своє. 3

Пiшов теж i Йосип iз Галiлеї, iз мiста Назарету, до Юдеї, до мiста Давидового, що зветься Вiфлеєм, 4

бо походив iз дому та з роду Давидового, щоб йому записатись iз Марiєю, iз ним зарученою, що 5

була вагiтна. I сталось, як були вони там, то настав їй день породити. I породила вона свого Пер- 6, 7

венця Сина, i Його сповила, i до ясел поклала Його, бо в заїздi мiсця не стало для них... А в тiй 8

сторонi були пастухи, якi пильнували на полi, i нiчної пори вартували отару свою. Аж ось Ангол 9

Господнiй з’явивсь коло них, i слава Господня осяяла їх. I вони перестрашились страхом великим...
Та Ангол промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовiщу вам радiсть велику, що станеться лю- 10

дям усiм. Бо сьогоднi в Давидовiм мiстi народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь. 11

А ось вам ознака: Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. I ось раптом з’явилася з Ан- 12, 13

голом сила велика небесного вiйська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висотi, i на землi 14

мир, у людях добра воля! I сталось, коли Анголи вiдiйшли вiд них в небо, пастухи зачали говори- 15

ти один одному: Ходiм до Вiфлеєму й побачмо, що сталося там, про що сповiстив нас Господь. I 16

прийшли, поспiшаючи, i знайшли там Марiю та Йосипа, та Дитинку, що в яслах лежала. А поба- 17

чивши, розповiли про все те, що про Цю Дитину було їм звiщено. I всi, хто почув, дивувались тому, 18

що їм пастухи говорили... А Марiя оцi всi слова зберiгала, розважаючи, у серцi своїм. Пастухи ж 19, 20

повернулись, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як їм було сказано.
Коли ж виповнились вiсiм день, щоб обрiзати Його, то Iсусом назвали Його, як був Ангол назвав, 21

перше нiж Вiн в утробi зачався. А коли за Законом Мойсея минулися днi їхнього очищення, то до 22

Єрусалиму принесли Його, щоб поставити Його перед Господом, як у Законi Господнiм написано: 23

Кожне дитя чоловiчої статi, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, i щоб жертву скла- 24

сти, як у Законi Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. I ото був в Єрусалимi 25

один чоловiк, йому ймення Семен, людина праведна та благочестива, що потiхи чекав для Iзраїля. I
Святий Дух був на ньому. I вiд Духа Святого йому було звiщено смерти не бачити, перше нiж по- 26

бачить Христа Господнього. I Дух у храм припровадив його. I як внесли Дитину Iсуса батьки, щоб 27

за Нього вчинити звичаєм законним, тодi взяв вiн на руки Його, хвалу Богу вiддав та й промовив: 28

Нинi вiдпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм iз миром, бо побачили очi мої Спасiн- 29, 30

ня Твоє, яке Ти приготував перед всiма народами, Свiтло на просвiту поганам i на славу народу 31, 32
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Твого Iзраїля! I дивувалися батько Його й мати тим, що про Нього було розповiджене. А Семен33, 34

їх поблагословив та й прорiк до Марiї, Його матерi: Ось призначений Цей багатьом на падiння й
уставання в Iзраїлi, i на знак сперечання, i меч душу прошиє самiй же тобi, щоб вiдкрились думки35

сердець багатьох! Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового, вона дожила36

до глибокої старости, живши з мужем сiм рокiв вiд свого дiвування, удова рокiв вiсiмдесяти й чо-37

тирьох, що не вiдлучалась вiд храму, служачи Боговi вдень i вночi постами й молитвами. I години38

тiєї вона надiйшла, Бога славила та говорила про Нього всiм, хто визволення Єрусалиму чекав. А39

як виконали за Законом Господнiм усе, то вернулись вони в Галiлею, до мiста свого Назарету. А40

Дитина росла та змiцнялася духом, набираючись мудрости. I благодать Божа на Нiй пробувала. А41

батьки Його щорiчно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. I коли мав Вiн дванадцять рокiв, вони42

за звичаєм на свято пiшли. Як днi ж свята скiнчились були, i вертались вони, молодий Iсус в Єру-43

салимi лишився, а Йосип та мати Його не знали того. Вони думали, що Вiн iз подорожнiми йде;44

пройшли день дороги, та й стали шукати Його помiж родичами та знайомими. Але, не знайшовши,45

вернулися в Єрусалим, та й шукали Його. I сталось, що третього дня вiдшукали у храмi Його, як46

сидiв серед учителiв, i вислухував їх, i запитував їх. Усi ж, хто слухав Його, дивувалися розумовi47

та Його вiдповiдям. I як вони Його вгледiли, то здивувались, а мати сказала до Нього: Дитино,48

чому так Ти зробив нам? Ось Твiй батько та я iз журбою шукали Тебе... А Вiн їм вiдказав: Чого ж49

ви шукали Мене? Хiба ви не знали, що повинно Менi бути в тому, що належить Моєму Отцевi? Та50

не зрозумiли вони того слова, що Вiн їм говорив. I пiшов Вiн iз ними, i прибув у Назарет, i був їм51

слухняний. А мати Його зберiгала оцi всi слова в своїм серцi. А Iсус зростав мудрiстю, i вiком та52

благодаттю, у Бога й людей.
У п’ятнадцятий рiк панування Тиверiя кесаря, коли Понтiй Пилат панував над Юдеєю, коли в3

Галiлеї тетрархом був Iрод, а Пилип, його брат, був тетрархом Iтуреї й землi Трахонiтської, за те-
трарха Лiсанiя в Авiлiнi, за первосвященикiв Анни й Кайяфи було Боже слово в пустинi Iвановi,2

сину Захарiя. I вiн перейшов усю землю Йорданську, проповiдуючи хрищення покаяння для про-3

щення грiхiв, як написано в книзi пророцтва пророка Iсаї: Голос того, хто кличе: У пустинi готуйте4

дорогу для Господа, рiвняйте стежки Йому! Нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та5

пригорок знизиться, що нерiвне, нехай випростовується, а дороги вибоїстi стануть гладенькi, i ко-6

жна людина побачить Боже спасiння! А Iван говорив до людей, хто приходив, христитися в нього:7

Роде змiїний, хто навчив вас тiкати вiд гнiву майбутнього? Отож, учинiть гiдний плiд покаяння.8

I не починайте казати в собi: Маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може пiднести дiтей
Авраамовi з цього камiння. Бо вже он до корiння дерев i сокира прикладена: кожне ж дерево, що9

доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. А люди питали його й говорили:10

Що ж нам робити? I сказав вiн у вiдповiдь їм: У кого двi сорочцi, нехай дасть немаючому; а хто11

має поживу, нехай робить так само. I приходили й митники, щоб христитись вiд нього, i питали12

його: Учителю, що ми маємо робити? А вiн їм казав: Не стягайте нiчого над те, що вам звеле-13

но. Питали ж його й вояки й говорили: А нам що робити? I вiн їм вiдповiв: Нiкого не кривдьте,14

анi не оскаржайте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Коли ж усi люди чекали, i в сер-15

цях своїх думали всi про Iвана, чи то вiн не Христос, Iван вiдповiдав усiм, кажучи: Я хрищу вас16

водою, але йде ось Потужнiший за мене, що Йому розв’язати ремiнця вiд Його взуття я негiдний,
Вiн христитиме вас Святим Духом й огнем! У руцi Своїй має Вiн вiячку, i перечистить Свiй тiк:17

пшеницю збере до засiкiв Своїх, а полову попалить ув огнi невгасимiм. Тож багато навчав вiн i18

iншого, звiщаючи Добру Новину народовi. А Iрод тетрарх, що Iван докоряв йому за Iродiяду, дру-19

жину брата свого, i за все зло, яке заподiяв був Iрод, до всього додав iще й те, що Iвана замкнув20

до в’язницi. I сталося, як христились усi люди, i як Iсус, охристившись, молився, розкрилося не-21

бо, i Дух Святий злинув на Нього в тiлесному виглядi, як голуб, i голос iз неба почувся, що мовив:22

Ти Син Мiй Улюблений, що Я вподобав Тебе! А Сам Iсус, розпочинаючи, мав рокiв iз тридцять,23

бувши, як думано, сином Йосипа, Iлiя, сина Маттатового, сина Левiїного, сина Мелхiїного, сина24

Яннаєвого, сина Йосипового, сина Маттатiєвого, сина Амосова, сина Наумового, сина Еслiєво-25

го, сина Наггеєвого, сина Маатового, сина Маттатiєвого, сина Семенiєвого, сина Йосихового,26

сина Йодаєвого, сина Йоананового, сина Рисаєвого, сина Зоровавелевого, сина Салатiїлового,27
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сина Нирiєвого, сина Мелхiєвого, сина Аддiєвого, сина Косамового, сина Елмадамового, сина 28

Iрового, сина Iсуєвого, сина Елiезерового, сина Йоримового, сина Маттатiєвого, сина Левiєвого, 29

сина Семенового, сина Юдиного, сина Йосипового, сина Йонамового, сина Елiякимового, сина 30, 31

Мелеаєвого, сина Меннаєвого, сина Маттатаєвого, сина Натамового, сина Давидового, сина Єс- 32

сеєвого, сина Йовидового, сина Воозового, сина Салаєвого, сина Наассонового, сина Амiнада- 33

вого, сина Адмiнiєвого, сина Арнiєвого, сина Есромового, сина Фаресового, сина Юдиного, сина 34

Яковлевого, сина Iсакового, сина Авраамового, сина Тариного, сина Нахорового, сина Серухо- 35

вого, сина Рагавового, сина Фалекового, сина Еверового, сина Салиного, сина Каїнамового, сина 36

Арфаксадового, сина Симового, сина Ноєвого, сина Ламехового, сина Матусалового, сина Ено- 37

хового, сина Яретового, сина Малелеїлового, сина Каїнамового, сина Еносового, сина Ситового, 38

сина Адамового, Сином Божим.
А Iсус, повний Духа Святого, вернувсь з-над Йордану, i Дух на пустиню Його попровадив. Со- 4, 2

рок день там диявол Його спокушав, i за тих днiв Вiн нiчого не їв, а коли закiнчились вони, то вкiнцi
зголоднiв. I диявол до Нього сказав: Якщо Ти Син Божий, скажи цьому каменевi, щоб хлiбом вiн 3

став! А Iсус вiдповiв йому: Написано: Не хлiбом самим буде жити людина, але кожним Словом 4

Божим! I вiн вивiв Його на гору високу, i за хвилину часу показав Йому всi царства на свiтi. I 5, 6

диявол сказав Йому: Я дам Тобi всю оцю владу та їхню славу, бо менi це передане, i я даю, кому хо-
чу, її. Тож коли Ти поклонишся передо мною, то все буде Твоє! I промовив Iсус йому в вiдповiдь: 7, 8

Написано: Господевi Боговi своєму вклоняйся, i служи Одному Йому! I повiв Його в Єрусалим, i 9

на нарiжнику храму поставив, та й каже Йому: Як Ти Син Божий, кинься звiдси додолу! Бо напи- 10

сано: Вiн накаже про Тебе Своїм Анголам, щоб Тебе берегли! i: Вони на руках понесуть Тебе, щоб 11

коли не спiткнув Ти об камiнь Своєї ноги! А Iсус вiдказав йому в вiдповiдь: Сказано: Не спокушай 12

Господа Бога свого! I диявол, скiнчивши все цеє спокушування, вiдiйшов вiд Нього до часу. А 13, 14

Iсус у силi Духа вернувся до Галiлеї, i чутка про Нього рознеслась по всiй тiй країнi. I Вiн їх на- 15

вчав по їхнiх синагогах, i всi Його славили. I прибув Вiн до Назарету, де був вихований. I звичаєм 16

Своїм Вiн прийшов дня суботнього до синагоги, i встав, щоб читати. I подали Йому книгу пророка 17

Iсаї. Розгорнувши ж Вiн книгу, знайшов мiсце, де було так написано: На Менi Дух Господнiй, бо 18

Мене Вiн помазав, щоб Добру Новину звiщати вбогим. Послав Вiн Мене проповiдувати полоненим
визволення, а незрячим прозрiння, вiдпустити на волю помучених, щоб проповiдувати рiк Госпо- 19

днього змилування. I, книгу згорнувши, вiддав службi й сiв. А очi всiх у синагозi звернулись на 20

Нього. I почав Вiн до них говорити: Сьогоднi збулося Писання, яке ви почули! I всi Йому ствер- 21, 22

джували й дивувались словам благодатi, що линули з уст Його. I казали вони: Чи ж то Вiн не син
Йосипiв? Вiн же промовив до них: Ви Менi конче скажете приказку: Лiкарю, уздоров самого себе! 23

Учини те й тут, у вiтчизнi Своїй, що сталося чули ми у Капернаумi. I сказав Вiн: Поправдi кажу 24

вам: Жаден пророк не буває приємний у вiтчизнi своїй. Та правдиво кажу вам: Багато вдовиць 25

перебувало за днiв Iллi серед Iзраїля, коли на три роки й шiсть мiсяцiв небо було зачинилося, так
що голод великий настав був по всiй тiй землi, а Iлля не до жадної з них не був посланий, тiльки в 26

Сарепту Сидонську до овдовiлої жiнки. I багато було прокажених за Єлисея пророка в Iзраїлi, але 27

жаден iз них не очистився, крiм Неємана сирiянина. I всi в синагозi, почувши оце, переповнились 28

гнiвом. I, вставши, вони Його вигнали за мiсто, i повели аж до краю гори, на якiй їхнє мiсто було 29

побудоване, щоб скинути додолу Його... Але Вiн перейшов серед них, i вiддалився. I прийшов 30, 31

Вiн у Капернаум, галiлейське мiсто, i там їх навчав по суботах. I дивувались науцi Його, бо слово 32

Його було владне. I був чоловiк у синагозi, що мав духа нечистого демона, i вiн закричав гучним 33

голосом: Ах, що нам до Тебе, Iсусе Назарянине? Ти прийшов погубити нас. Я знаю Тебе, хто Ти, 34

Божий Святий... А Iсус заборонив йому, кажучи: Замовчи, i вийди з нього! I, кинувши демон того 35

насередину, вийшов iз нього, нiчого йому не пошкодивши. I всiх жах обгорнув, i питали вони один 36

одного, кажучи: Що то за наука, що духам нечистим наказує з владою й силою, i виходять вони?...
I неслася чутка про Нього по всiх мiсцях краю. А як вийшов Вiн iз синагоги, увiйшов у дiм Си- 37, 38

мона. Теща ж Симонова в великiй гарячцi лежала. I просили за неї Його. I, ставши над нею, Вiн 39

заборонив тiй гарячцi, i вона полишила її. I, зараз уставши, теща їм прислуговувала. Коли ж сон- 40
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це заходило, то всi, хто мав яких хворих на рiзнi недуги, до Нього приводили їх. Вiн же клав Свої
руки на кожного з них, та їх уздоровляв. Iз багатьох же виходили й демони, кричачи та говорячи:41

Ти Син Божий! Та Вiн їм забороняв, i не давав говорити, що знали вони, що Христос Вiн. Коли42

ж настав день, Вiн вийшов, i подавсь до самотнього мiсця. А люди шукали Його. I прийшовши до
Нього, Його затримували, щоб вiд них не вiдходив. Вiн же промовив до них: I iншим мiстам Я43

повинен звiщати Добру Новину про Боже Царство, бо на те Мене послано. I Вiн проповiдував по44

синагогах Галiлеї.
I сталось, як тиснувся натовп до Нього, щоб почути Слово Боже, Вiн стояв бiля озера Генiсарет-5

ського. I Вiн побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, вiдiйшовши вiд них, полоскали2

невода. I Вiн увiйшов до одного з човнiв, що був Симонiв, i просив, щоб вiн трохи вiдплив вiд3

землi. I Вiн сiв, та й навчав народ iз човна. А коли перестав Вiн навчати, промовив до Симона:4

Попливи на глибiнь, i закиньте на полов свiй невiд. А Симон сказав Йому в вiдповiдь: Наставни-5

ку, цiлу нiч ми працювали, i не вловили нiчого, та за словом Твоїм укину невода. А зробивши оце,6

вони безлiч риби набрали i їхнiй невiд почав прориватись... I кивали вони до товаришiв, що були7

в другiм човнi, щоб прийшли помогти їм. Тi прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони
потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колiн Iсусових, кажучи: Господи, вийди вiд8

мене, бо я грiшна людина! Бо вiд полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усiх, хто9

з ним був, також Якова й Iвана, синiв Зеведеєвих, що були спiльниками Симона. I сказав Iсус10

Симоновi: Не лякайсь, вiд цього часу ти будеш ловити людей! I вони повитягали на землю чов-11

ни, покинули все, та й пiшли вслiд за Ним. А як Вiн перебував в одному з мiст, ось один чоловiк,12

увесь укритий проказою, Iсуса побачивши, упав ницьма, та й благав Його, кажучи: Господи, коли
хочеш, Ти можеш очистити мене! А Вiн руку простяг, доторкнувся до нього й сказав: Хочу, будь13

чистий! I зараз iз нього проказа зiйшла... I звелiв Вiн йому не казати нiкому про це. Але йди, пока-14

жися священиковi, i принеси за своє очищення, як Мойсей наказав, на свiдчення їм. А чутка про15

Нього ще бiльше пiшла, i багато народу приходило слухати та вздоровлятись вiд Нього з недугiв
своїх. Вiн же вiдходив на мiсце самотнє й молився. I сталось одного iз днiв, коли Вiн навчав, i16, 17

сидiли фарисеї й законовчителi, що посходилися зо всiх сiл Галiлеї й Юдеї та з Єрусалиму, а си-
ла Господня готова була вздоровляти їх, i ось люди на ложi принесли чоловiка, що розслаблений18

був, i намагалися внести його, i перед Ним покласти. Не знайшовши ж кудою пронести його з-за19

народу, злiзли на дiм, i крiзь стелю спустили iз ложем його на середину перед Iсуса. I, побачивши20

їхню вiру, сказав Вiн йому: Чоловiче, прощаються тобi грiхи твої! А книжники та фарисеї почали21

мiркувати й казати: Хто ж Оцей, що богозневагу говорить? Хто може прощати грiхи, окрiм Бога
Самого?... Вiдчувши ж Iсус думки їхнi, промовив у вiдповiдь їм: Що мiркуєте ви в серцях ваших?22

Що легше: сказати: Прощаються тобi грiхи твої, чи сказати: Уставай та й ходи? Але щоб ви знали,23, 24

що Син Людський має владу на землi прощати грiхи, тож каже Вiн розслабленому: Кажу Я тобi:
Уставай, вiзьми ложе своє, та й iди у свiй дiм! I той зараз устав перед ними, узявши те, на чому25

лежав, i пiшов у свiй дiм, прославляючи Бога. I всiх жах обгорнув, i славили Бога вони. I перепов-26

нились страхом, говорячи: Дивнi речi сьогоднi ми бачили!... Пiсля цього ж Вiн вийшов, i побачив27

митника, на ймення Левiя, що сидiв на митницi, та й промовив йому: Iди за Мною! I, покинувши28

все, той устав, i пiшов услiд за Ним. I справив Левiй у своїм домi велику гостину для Нього. I був29

натовп великий митникiв й iнших, що сидiли з Ним при столi. Фарисеї ж та книжники їхнi нарiка-30

ли на Нього, та учням Його говорили: Чому з митниками та iз грiшниками ви їсте та п’єте? А Iсус31

вiдповiв i промовив до них: Лiкаря не потребують здоровi, а слабi. Не прийшов Я, щоб праведних32

кликати до покаяння, а грiшних. Вони ж вiдказали до Нього: Чому учнi Iвановi часто постять та33

моляться, також i фарисейськi, а Твої споживають та п’ють? Iсус же промовив до них: Чи ж ви34

можете змусити, щоб постили гостi весiльнi, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть тi днi, коли35

заберуть молодого вiд них, тодi й постити будуть тих днiв... Розповiв же i приказку їм: Нiхто латки36

з одежi нової в одежу стару не вставляє, а то подере й нову, а латка з нової старiй не надасться. I37

нiхто не вливає вина молодого в старi бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки, i вино розi-
ллється, i бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюкiв. I нiхто, старе38, 39

пивши, молодого не схоче, бо каже: Старе лiпше!
I сталось, як Вiн переходив ланами, у суботу, Його учнi зривали колосся та їли, розтерши рука-6
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ми. А деякi з фарисеїв сказали: Нащо робите те, чого не годиться робити в суботу? I промовив 2, 3

Iсус їм у вiдповiдь: Хiба ви не читали того, що зробив був Давид, коли сам зголоднiв, також тi, хто
був iз ним? Як вiн увiйшов був до Божого дому, i, взявши хлiби показнi, яких їсти не можна було, 4

тiльки самим священикам, споживав, i дав тим, хто був iз ним? I сказав Вiн до них: Син Людський 5

Господь i суботi! I сталось, як в iншу суботу зайшов Вiн до синагоги й навчав, знаходився там 6

чоловiк, що правиця йому була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздо- 7

ровить, щоб знайти проти Нього оскарження. А Вiн знав думки їхнi, i сказав чоловiковi, що мав 8

суху руку: Пiдведися, i стань посерединi! Той пiдвiвся i став. Iсус же промовив до них: Запитаю Я 9

вас: Що годиться в суботу робити добре, чи робити лихе, душу спасти, чи згубити? I, позирнувши 10

на всiх них, сказав чоловiковi: Простягни свою руку! Той зробив, i рука його стала здорова! А вони 11

переповнились лютiстю, i один з одним змовлялись, що робити з Iсусом?... I сталось, що часу того 12

Вiн вийшов на гору молитися, i перебув цiлу нiч на молитвi до Бога. А коли настав день, покли- 13

кав Вiн учнiв Своїх, i обрав iз них Дванадцятьох, яких i апостолами Вiн назвав: Симона, якого й 14

Петром Вiн назвав, i Андрiя, брата його, Якова й Iвана, Пилипа й Варфоломiя, Матвiя й Хому, 15

Якова Алфiєвого й Симона, званого Зилотом, Юду Якового, й Юду Iскарiотського, що й зрадни- 16

ком став. Як зiйшов Вiн iз ними, то спинився на рiвному мiсцi, також натовп густий Його учнiв, i 17

безлiч людей з усiєї Юдеї та з Єрусалиму, i з приморського Тиру й Сидону, що посходилися, щоб 18

послухати Його та вздоровитися iз недугiв своїх, також тi, хто вiд духiв нечистих страждав, i вони
вздоровлялися. Увесь же народ намагався бодай доторкнутись до Нього, бо вiд Нього виходила 19

сила, i всiх вздоровляла. А Вiн, звiвши очi на учнiв Своїх, говорив: Блаженнi убогi, Царство Боже 20

бо ваше. Блаженнi голоднi тепер, бо ви нагодованi будете. Блаженнi засмученi зараз, бо втiши- 21

тесь ви. Блаженнi ви будете, коли люди зненавидять вас, i коли проженуть вас, i ганьбитимуть, 22

i знеславлять, як зле, iм’я ваше за Людського Сина. Радiйте того дня й веселiться, нагорода бо 23

ваша велика на небесах. Бо так само чинили пророкам батьки їхнi. Горе ж вам, багатiям, бо втiху 24

свою ви вже маєте. Горе вам, тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потiшаєтеся, 25

бо будете ви сумувати та плакати. Горе вам, як усi люди про вас говоритимуть добре, бо так само 26

чинили фальшивим пророкам батьки їхнi! А вам, хто слухає, Я кажу: Любiть своїх ворогiв, до- 27

бро робiть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає, i молiться за тих, хто 28

кривду вам чинить. Хто вдарить тебе по щоцi, пiдстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, 29

не забороняй i сорочки. I кожному, хто в тебе просить подай, а вiд того, хто твоє забирає, назад не 30

жадай. I як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чинiть їм i ви. А коли любите тих, хто лю- 31, 32

бить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й грiшники тих, хто їх любить. I коли добре чините тим, 33

хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме i грiшники роблять. А коли позичаєте тим, 34

що й вiд них сподiваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грiшники грiшникам, щоб
одержати стiльки ж. Тож любiть своїх ворогiв, робiть добро, позичайте, не ждучи нiчого назад, i 35

ваша за це нагорода великою буде, i синами Всевишнього станете ви, добрий бо Вiн до невдячних
i злих! Будьте ж милосерднi, як i Отець ваш милосердний! Також не судiть, щоб не суджено й 36, 37

вас; i не осуджуйте, щоб i вас не осуджено; прощайте, то простять i вам. Давайте i дадуть вам; 38

мiрою доброю, натоптаною, струснутою й переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мiрою
мiряєте, такою вiдмiряють вам. Розповiв також приказку їм: Чи ж може водити слiпого слiпий? 39

Хiба не обидва в яму впадуть? Учень не бiльший за вчителя; але, удосконалившись, кожен буде, 40

як учитель його. Чого ж в оцi брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оцi не чуєш? 41

Як ти можеш сказати до брата свого: Давай, брате, я заскалку вийму iз ока твого, сам колоди, що в 42

оцi твоїм, не вбачаючи? Лицемiре, вийми перше колоду iз власного ока, а потiм побачиш, як вийня-
ти заскалку з ока брата твого! Нема доброго дерева, що родило б злий плiд, анi дерева злого, що 43

родило б плiд добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пiзнається. Не збирають бо фiг iз тернини, 44

винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина iз доброї скарбницi серця добре виносить, а лиха iз 45

лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його! Що звете ви Мене: Госпо- 46

ди, Господи, та не робите того, що Я говорю? Скажу вам, до кого подiбний усякий, хто до Мене 47

приходить та слiв Моїх слухає, i виконує їх: Той подiбний тому чоловiковi, що, будуючи дiм, вiн 48

глибоко викопав, i основу на камiнь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дiм, та
однак не змогла захитати його, бо збудований добре вiн був! А хто слухає та не виконує, той по- 49

дiбний тому чоловiковi, що свiй дiм збудував на землi без основи. I наперла на нього рiка, i зараз
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упав вiн, i велика була того дому руїна!
А коли Вiн скiнчив усi слова Свої до народу, що слухав Його, то ввiйшов у Капернаум. У одно-7, 2

го ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, i вмирати вже мав. А коли про Iсуса3

почув, то послав вiн до Нього юдейських старших, i благав Його, щоб прийшов, i вздоровив раба
його. Вони ж прибули до Iсуса, та й ревно благали Його й говорили: Вiн достойний, щоб Ти це4

зробив йому. Бо вiн любить народ наш, та й для нас синагогу поставив. I пiшов Iсус iз ними. I5, 6

коли недалеко вiд дому вже був, сотник друзiв послав, щоб сказати Йому: Не турбуйся, о Госпо-
ди, бо я недостойний, щоб зайшов Ти пiд стрiху мою. Тому то й себе не вважав я за гiдного, щоб7

до Тебе прийти. Та промов тiльки слово, i раб мiй одужає. Бо й я людина пiдвладна, i воякiв пiд8

собою я маю; i одному кажу: пiди, то йде вiн, а тому: прийди, i приходить, а своєму рабовi: зроби
теє i зробить. Почувши ж таке, Iсус здивувався йому, i, звернувшись до натовпу, що йшов слiдком9

за Ним, промовив: Кажу вам: навiть серед Iзраїля Я не знайшов був такої великої вiри! А коли10

посланцi повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб! I сталось, наступного дня Вiн вiд-11

правивсь у мiсто, що зветься Наїн, а з Ним iшли учнi Його та багато народу. I ось, як до брами12

мiської наблизився Вiн, виносили вмерлого, одинака в своєї матерi, що вдовою була. I з нею був
натовп великий iз мiста. Як Господь же побачив її, то змилосердивсь над нею, i до неї промовив:13

Не плач! I Вiн пiдiйшов, i доторкнувся до мар, носiї ж зупинились. Тодi Вiн сказав: Юначе, ка-14

жу тобi: встань! I мертвий устав, i почав говорити. I його Вiн вiддав його матерi. А всiх острах15, 16

пройняв, i Бога хвалили вони й говорили: Великий Пророк з’явився мiж нами, i зглянувся Бог над
народом Своїм! I розiйшлася ця чутка про Нього по цiлiй Юдеї, i по всiй тiй країнi. Про все ж те17, 18

сповiстили Iвана учнi його. I покликав Iван двох iз учнiв своїх, i послав їх до Господа з запитом:19

Чи Ти Той, Хто має прийти, чи чекати нам Iншого? А мужi, прийшовши до Нього, сказали: Iван20

Христитель послав нас до Тебе, питаючи: Чи Ти Той, Хто має прийти, чи чекати нам Iншого? А21

саме тодi багатьох уздоровив був Вiн вiд недугiв i мук, i вiд духiв злих, i слiпим багатьом вернув зiр.
I промовив Iсус їм у вiдповiдь: Iдiть, i перекажiть Iвановi, що ви бачили й чули: Слiпi прозрiвають,22

кривi ходять, очищуються слабi на проказу, i чують глухi, воскресають померлi, убогим звiщається
Добра Новина. I блаженний, хто через Мене спокуси не матиме! А коли вiдiйшли посланцi Iва-23, 24

новi, Вiн почав говорити про Iвана народовi: На що ви дивитись ходили в пустиню? Чи на очерет,
що вiтер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може на чоловiка, у м’якi шати одягненого?25

Аджеж тi, хто одягається славно, i розкiшно живе, по палатах царських. На що ж ви ходили диви-26

тись? На пророка? Так, кажу вам, навiть бiльше, анiж на пророка. Це той, що про нього написано:27

Ось перед обличчя Твоє посилаю Свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує! Кажу28

вам: Мiж народженими вiд жiнок нема бiльшого понад Iвана. Та найменший у Божому Царствi той
бiльший за нього. I всi люди, що слухали, i митники визнали Божу волю за слушну, i охристились29

Iвановим хрищенням. А фарисеї й законники вiдкинули Божу волю про себе, i не христились вiд30

нього. I промовив Господь: До кого ж уподоблю людей цього роду? I до кого подiбнi вони? По-31, 32

дiбнi вони до дiтей, що на ринку сидять й один одного кличуть та кажуть: Ми вам грали були, а ви
не танцювали, ми спiвали вам жалiбно, та не плакали ви... Бо прийшов Iван Христитель, що хлiба33

не їсть i вина не п’є, а ви кажете: Має вiн демона. Прийшов же Син Людський, що їсть i п’є, а ви34

кажете: Чоловiк Цей ласун i п’яниця, Вiн приятель митникiв i грiшникiв. I виправдалася мудрiсть35

усiма своїми дiлами. А один iз фарисеїв просив Його, щоб спожив Вiн iз ним. I, прийшовши до36

дому того фарисея, Вiн сiв при столi. I ось жiнка одна, що була в мiстi, грiшниця, як дiзналась, що,37

Вiн у фарисеєвiм домi засiв при столi, алябастрову пляшечку мира принесла, i, припавши до нiг38

Його ззаду, плачучи, почала обливати слiзьми Йому ноги, i волоссям своїм витирала, ноги Йому
цiлувала та миром мастила... Побачивши це, фарисей, що покликав Його, мiркував собi, кажучи:39

Коли б був Вiн пророк, Вiн би знав, хто ото й яка жiнка до Нього торкається, бож то грiшниця! I40

озвався Iсус та й говорить до нього: Маю, Симоне, дещо сказати тобi. А той вiдказав: Кажи, Учи-
телю. I промовив Iсус: Були два боржники в одного вiрителя; один був винен п’ятсот динарiїв, а41

другий п’ятдесят. Як вони ж не могли заплатити, простив вiн обом. Скажи ж, котрий iз них бiльше42

полюбить його? Вiдповiв Симон, говорячи: Думаю, той, кому бiльше простив. I сказав Вiн йому:43

Розсудив ти правдиво. I, обернувшись до жiнки, Вiн промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жiнку?44

Я прибув у твiй дiм, ти на ноги Мої не подав i води, а вона окропила слiзьми Мої ноги й обтерла
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волоссям своїм. Поцiлунку не дав ти Менi, а вона, вiдколи ввiйшов Я, Мої ноги цiлує невпинно. 45

Голови ти Моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила... Ось тому говорю Я тобi: 46, 47

Численнi грiхи її прощенi, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить.
А до неї промовив: Прощаються тобi грiхи! А тi, що сидiли з Ним при столi, почали гомонiти про 48, 49

себе: Хто ж це Такий, що прощає й грiхи? А до жiнки сказав Вiн: Твоя вiра спасла тебе, iди з 50

миром собi!
I сталось, що Вiн пiсля того проходив мiстами та селами, проповiдуючи та звiщаючи Добру Но- 8

вину про Боже Царство. Iз ним Дванадцять були, та дехто з жiнок, що були вздоровленi вiд злих 2

духiв i хвороб: Марiя, Магдалиною звана, що з неї сiм демонiв вийшло, i Iванна, дружина Худзи, 3

урядника Iродового, i Сусанна, i iнших багато, що маєтком своїм їм служили. I, як зiбралось ба- 4

гато народу, i з мiста до Нього поприходили, то Вiн промовляти став притчею. Ось вийшов сiяч, 5

щоб посiяти зерно своє. I, як сiяв, упало одне край дороги, i було повитоптуване, а птахи небеснi
його повидзьобували. Друге ж упало на грунт кам’янистий, i, зiйшовши, усохло, не мало бо вогко- 6

сти. А iнше упало мiж терен, i вигнався терен, i його поглушив. Iнше ж упало на добрую землю, 7, 8

i, зiйшовши, уродило стокротно. Це сказавши, закликав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слу-
хає! Запитали ж Його Його учнi, говорячи: Що визначає ця притча? А Вiн вiдказав: Вам дано 9, 10

пiзнати таємницi Божого Царства, а iншим у притчах, щоб дивились вони i не бачили, слухали i не
розумiли. Ось що означає ця притча: Зерно це Боже Слово. А котрi край дороги, це тi, хто слу- 11, 12

хає, але потiм приходить диявол, i забирає слово з їхнього серця, щоб не ввiрували й не спаслися
вони. А що на кам’янистому грунтi, це тi, хто тiльки почує, то слово приймає з радiстю; та коре- 13

ня не мають вони, вiрують дочасно, i за час випробовування вiдпадають. А що впало мiж терен, 14

це тi, хто слухає слово, але, ходячи, бувають придушенi клопотами, та багатством, та життьовими
розкошами, i плоду вони не дають. А те, що на добрiй землi, це отi, хто як слово почує, береже 15

його в щирому й доброму серцi, i плiд приносять вони в терпеливостi. А свiтла засвiченого нiхто 16

не покриває посудиною, i не ставить пiд лiжко, але ставить його на свiчник, щоб бачили свiтло, хто
входить. Немає нiчого захованого, що не виявиться, нi таємного, що воно не пiзнається, i не вийде 17

наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте! Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться вiд нього 18

i те, що, здається йому, нiби має. До Нього ж прийшли були мати й брати Його, та через народ 19

не могли доступитись до Нього. I сповiстили Йому: Твоя мати й брати Твої он стоять осторонь, i 20

бажають побачити Тебе. А Вiн вiдповiв i промовив до них: Моя мати й брати Мої це тi, хто слухає 21

Боже Слово, i виконує! I сталось, одного з тих днiв увiйшов Вiн до човна, а з Ним Його учнi. I 22

сказав Вiн до них: Переплиньмо на другий бiк озера. I вiдчалили. А коли вони плинули, Вiн за- 23

снув. I знялася на озерi буря велика, аж вода заливати їх стала, i були в небезпецi вони. I вони 24

пiдiйшли, i розбудили Його та й сказали: Учителю, Учителю, гинемо! Вiн же встав, наказав бурi
й хвилям, i вони вщухнули, i тиша настала! А до них Вiн сказав: Де ж ваша вiра? I дивувались 25

вони, перестрашенi, i говорили один до одного: Хто ж це такий, що вiтрам i водi Вiн наказує, а вони
Його слухають? I вони припливли до землi Гадаринської, що навпроти Галiлеї. I, як на землю Вiн 26, 27

вийшов, перестрiв Його один чоловiк iз мiста, що довгi роки мав вiн демонiв, не вдягався в одежу,
i мешкав не в домi, а в гробах. А коли вiн Iсуса побачив, то закричав, поваливсь перед Ним, i 28

голосом гучним закликав: Що до мене Тобi, Iсусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю Тебе, не муч
мене! Бо звелiв Вiн нечистому духовi вийти з людини. Довгий час вiн хапав був його, i в’язали його 29

ланцюгами й кайданами, i стерегли його, але вiн розривав ланцюги, i демон гнав по пустинi його.
А Iсус запитався його: Як тобi на iм’я? I той вiдказав: Легiон, бо багато ввiйшло в нього демонiв. 30

I благали Його, щоб Вiн їм не звелiв iти в безодню. Пасся ж там на горi гурт великий свиней. I 31, 32

просилися демони тi, щоб дозволив пiти їм у них. I дозволив Вiн їм. А як демони вийшли з того 33

чоловiка, то в свиней увiйшли. I череда кинулась iз кручi до озера, i потопилась. Пастухи ж, як 34

побачили теє, що сталось, повтiкали, та в мiстi й по селах звiстили. I вийшли побачити, що ста- 35

лось. I прийшли до Iсуса й знайшли, що той чоловiк, що демони вийшли iз нього, сидiв при ногах
Iсусових вдягнений та при умi, i полякались... Самовидцi ж їм розповiли, як видужав той бiсну- 36

ватий. I ввесь народ Гадаринського краю став благати Його, щоб пiшов Вiн вiд них, великий бо 37

страх обгорнув їх. Вiн же до човна ввiйшов i вернувся. А той чоловiк, що демони вийшли iз нього, 38

став благати Його, щоб бути при Ньому. Та Вiн вiдпустив його, кажучи: Вернися до дому свого, i 39
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розповiж, якi речi великi вчинив тобi Бог! I той пiшов, i по цiлому мiсту звiстив, якi речi великi для
нього Iсус учинив! А коли повернувся Iсус, то люди Його прийняли, бо всi чекали Його. Аж ось40, 41

прийшов муж, Яiр на iм’я, що був старшим синагоги. Вiн припав до Iсусових нiг, та й став благати
Його завiтати до дому його. Бо вiн мав одиначку дочку, рокiв десь iз дванадцять, i вмирала вона.42

А коли Вiн iшов, народ тиснув Його. А жiнка одна, що дванадцять рокiв хворою на кровотечу бу-43

ла, що нiхто вздоровити не мiг її, пiдiйшовши ззаду, доторкнулась до краю одежi Його, i хвилi тiєї44

спинилася їй кровотеча! А Iсус запитав: Хто доторкнувся до Мене? Коли ж вiдмовлялися всi, то45

Петро вiдказав: Учителю, народ коло Тебе он товпиться й тисне. Iсус же промовив: Доторкнувсь46

хтось до Мене, бо Я вiдчув силу, що вийшла з Мене... А жiнка, побачивши, що вона не втаїлась,47

трясучись, пiдiйшла та й упала перед Ним, i призналася перед усiма людьми, чому доторкнулась до
Нього, i як хвилi тiєї одужала. Вiн же промовив до неї: Дочко, твоя вiра спасла тебе; iди з миром48

собi! Як Вiн ще промовляв, приходить ось вiд старшини синагоги один та й говорить: Дочка твоя49

вмерла, не турбуй же Вчителя! Iсус же, почувши, йому вiдповiв: Не лякайсь, тiльки вiруй, i буде50

спасена вона. Прийшовши ж до дому, не пустив Вiн нiкого з Собою ввiйти, крiм Петра, та Iвана,51

та Якова, та батька дiвчати, та матерi. А всi плакали та голосили за нею... Вiн же промовив: Не52

плачте, не вмерла вона, але спить! I насмiхалися з Нього, бо знали, що вмерла вона. А Вiн узяв53, 54

за руку її та й скрикнув, говорячи: Дiвчатко, вставай! I вернувся їй дух, i хвилi тiєї вона ожила... I55

звелiв дать їй їсти. I здивувались батьки її. А Вiн наказав їм нiкому не розповiдати, що сталось.56

I скликав Вiн Дванадцятьох, i дав їм силу та владу над усiма демонами, i вздоровляти недуги.9
I послав їх проповiдувати Царство Боже та вздоровляти недужих. I промовив до них: Не берiть2, 3

нiчого в дорогу: анi палицi, анi торби, нi хлiба, нi срiбла, анi майте по двоє убрань. I в який дiм4

увiйдете, зоставайтеся там, i звiдти вiдходьте. А як хто вас не прийме, то, виходячи з мiста того,5

обтрусiть вiд нiг ваших порох на свiдчення супроти них. I вийшли вони, та й ходили по селах,6

звiщаючи Добру Новину та всюди вздоровляючи. А Iрод тетрарх прочув усе, що сталось було, i7

вагався, бо дехто казали, що Iван це iз мертвих устав, а iншi, що Iлля то з’явився, а знов iншi,8

що ожив це один iз стародавнiх пророкiв. Тодi Iрод сказав: Iвановi стяв я голову; хто ж Оцей, що9

я чую про Нього речi такi? I вiн намагався побачити Його. А коли повернулись апостоли, вони10

розповiли Йому, що зробили. I Вiн їх узяв, та й пiшов самотою на мiсце безлюдне, бiля мiста, що
зветься Вiфсаiда. А як люди довiдалися, то пiшли вслiд за Ним. I Вiн їх прийняв, i розповiдав11

їм про Боже Царство, та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. А день став схилятися.12

I Дванадцятеро пiдiйшли та й сказали Йому: Вiдпусти вже людей, нехай вони йдуть у довколишнi
села й оселi спочити й здобути поживи, бо ми тут у мiсцi безлюдному! А Вiн їм сказав: Дайте13

їсти їм ви. Вони ж вiдказали: Немає в нас бiльше, як п’ятеро хлiба й двi рибi. Хiба пiдемо та купимо
поживи для всього народу цього. Бо було чоловiкiв десь тисяч iз п’ять. I сказав Вiн до учнiв Своїх:14

Розсадiть їх рядами по п’ятидесяти. I зробили отак, i всiх їх розсадили. I Вiн узяв п’ять хлiбiв та15, 16

двi рибi, споглянув на небо, поблагословив їх, i поламав, i дав учням, щоб клали народовi. I всi17

їли й наситились! А з кускiв позосталих зiбрали дванадцять кошiв... I сталось, як насамотi Вiн18

молився, з Ним учнi були. I спитав Вiн їх, кажучи: За кого Мене люди вважають? Вони ж вiдповiли19

та сказали: За Iвана Христителя, а тi за Iллю, а iншi, що воскрес один iз давнiх пророкiв. А Вiн20

запитав їх: А ви за кого Мене маєте? Петро ж вiдповiв та сказав: За Христа Божого! Вiн же їм21

заказав, i звелiв не казати нiкому про це. I сказав Вiн: Синовi Людському треба багато страждати,22

i Його вiдцураються старшi, i первосвященики, i книжники, i буде Вiн убитий, але третього дня Вiн
воскресне! А до всiх Вiн промовив: Коли хоче хто йти вслiд за Мною, хай зречеться самого себе, i23

хай вiзьме щоденно свого хреста, та й за Мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить24

її, а хто ради Мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людинi, що здобуде ввесь свiт,25

але занапастить чи згубить себе? Бо хто буде Мене та Моєї науки соромитися, того посоромиться26

також Син Людський, як прийде у славi Своїй, i Отчiй, i святих Анголiв. Правдиво ж кажу вам,27

що деякi з тут-о приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать Царства Божого. I сталось28

пiсля оцих слiв днiв за вiсiм, узяв Вiн Петра, i Iвана, i Якова, та й пiшов помолитись на гору. I29

коли Вiн молився, то вигляд лиця Його переобразився, а одежа Його стала бiла й блискуча. I30

ось два мужi з Ним розмовляли, були то Мойсей та Iлля, що з’явилися в славi, i говорили про31

кiнець Його, який в Єрусалимi Вiн мав докiнчити. А Петро та приявнi з ним були зморенi сном,32
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але, пробудившись, бачили славу Його й обох мужiв, що стояли при Ньому. I сталось, як iз Ним 33

розлучались вони, то промовив Петро до Iсуса: Учителю, добре нам бути отут! Поставмо ж отут
три шатрi: задля Тебе одне, i Мойсею одне, i одне для Iллi! Вiн не знав, що говорить... А як вiн 34

говорив це, насунула хмара та їх заслонила. I вони полякались, як стали тi входити в хмару. I 35

почувся ось голос iз хмари, який промовляв: Це Син Мiй Улюблений, Його слухайтеся! А коли 36

оцей голос лунав, Iсус Сам позостався. А вони промовчали, i нiкому нiчого тих днiв не казали, що
бачили. А наступного дня, як спустились з гори, перестрiв Його натовп великий. I закричав ось 37, 38

один чоловiк iз народу й сказав: Учителю, благаю Тебе, зглянься над сином моїм, бо одинак вiн у
мене! А ото дух хапає його, i вiн нагло кричить, i трясе ним, аж той пiну пускає. I, вимучивши вiн 39

його, насилу вiдходить. I учнiв Твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли. А Iсус вiдповiв 40, 41

i промовив: О, роде невiрний й розбещений, доки буду Я з вами, i терпiтиму вас? Приведи свого
сина сюди! А як той iще йшов, демон кинув його та затряс. Та Iсус заказав тому духу нечистому, i 42

вздоровив дитину, i вiддав її батьковi її. I всi дивувалися величi Божiй! А як усi дивувались усьому, 43

що чинив був Iсус, Вiн промовив до учнiв Своїх: Вкладiть до вух своїх цi ось слова: Людський Син 44

буде виданий людям до рук... Проте не зрозумiли вони цього слова, було бо закрите вiд них, щоб 45

його не збагнули, та боялись Його запитати про це слово. I прийшло їм на думку: хто б найбiльший 46

з них був? А Iсус, думку серця їх знавши, узяв дитину, i поставив її бiля Себе. I промовив до них: 47, 48

Як хто прийме дитину оцю в Iм’я Моє, Мене вiн приймає, а як хто Мене прийме, приймає Того, Хто
послав Мене. Хто бо найменший мiж вами всiма, той великий! А Iван вiдповiв i сказав: Учителю, 49

ми бачили одного чоловiка, що Iм’ям Твоїм демонiв виганяв, i ми заборонили йому, бо вiн з нами не
ходить. Iсус же йому вiдказав: Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас! I сталось, коли 50, 51

днi вознесення Його наближались, Вiн постановив пiти в Єрусалим. I Вiн посланцiв вислав перед 52

Собою. I пiшли вони, та й прибули до села самарянського, щоб ночiвлю Йому приготовити. А тi не 53

прийняли Його, бо йшов Вiн у напрямi Єрусалиму. Як побачили ж те учнi Якiв й Iван, то сказали: 54

Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зiйшов з неба та винищив їх, як i Iлля був зробив. А Вiн 55

обернувся до них, їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа. Бо Син Людський прийшов 56

не губить душi людськi, а спасати! I пiшли вони в iнше село. I сталось, як дорогою йшли, сказав 57

був до Нього один: Я пiду за Тобою, хоч би куди Ти пiшов. Iсус же йому вiдказав: Мають нори 58

лисицi, а гнiзда небеснi пташки, Син же Людський не має нiде й голови прихилити! I промовив до 59

другого Вiн: Iди за Мною. А той вiдказав: Дозволь менi перше пiти, i батька свого поховати. Вiн 60

же йому вiдказав: Зостав мертвим ховати мерцiв своїх. А ти йди та звiщай Царство Боже. А iнший 61

сказав був: Господи, я пiду за Тобою, та дозволь менi перш попрощатись iз своїми домашнiми. Iсус 62

же промовив до нього: Нiхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається
до Божого Царства!

Пiсля того призначив Господь i iнших Сiмдесят, i послав їх по двох перед Себе до кожного мiста 10
та мiсця, куди Сам мав iти. I промовив до них: Хоч жниво велике, та робiтникiв мало; тож благайте 2

Господаря жнива, щоб робiтникiв вислав на жниво Своє. Iдiть! Оце посилаю Я вас, як ягнят мiж 3

вовки. Не носiть нi калитки, нi торби, нi сандаль, i не вiтайте в дорозi нiкого. Як до дому ж якого ви 4, 5

ввiйдете, то найперше кажiть: Мир дому цьому! I коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш 6

мир, коли ж нi до вас вернеться. Зоставайтеся ж у домi тiм самiм, споживайте та пийте, що є в них, 7

бо вартий робiтник своєї заплати. Не ходiть з дому в дiм. А як прийдете в мiсто яке, i вас приймуть, 8

споживайте, що вам подадуть. Уздоровлюйте хворих, що в нiм, промовляйте до них: Наблизилося 9

Царство Боже до вас! А як прийдете в мiсто яке, i вас не приймуть, то вийдiть на вулицi його та 10

й кажiть: Ми обтрушуємо вам навiть порох, що прилип до нас iз вашого мiста. Та знайте оце, що 11

наблизилося Царство Боже! Кажу вам: того дня легше буде содомлянам, анiж мiсту тому! Горе 12, 13

тобi, Хоразiне, горе тобi, Вiфсаїдо! Бо коли б то у Тирi й Сидонi були вiдбулися тi чуда, що сталися
в вас, то давно б вони покаялися в волосяницi та в попелi! Але на судi вiдраднiш буде Тиру й 14

Сидону, як вам... А ти, Капернауме, що до неба пiднiсся, аж до аду ти зiйдеш! Хто слухає вас 15, 16

Мене слухає, хто ж погорджує вами погорджує Мною, хто ж погорджує Мною погорджує Тим,
Хто послав Мене. А тi Сiмдесят повернулися з радiстю, кажучи: Господи, навiть демони коряться 17

нам у Iм’я Твоє! Вiн же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. 18

Ось Я владу вам дав наступати на змiй та скорпiонiв, i на всю силу ворожу, i нiщо вам не зашкодить. 19
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Та не тiштеся тим, що вам коряться духи, але тiштесь, що вашi ймення записанi в небi! Того часу20, 21

Iсус звеселився був Духом Святим i промовив: Прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землi, що
втаїв Ти оце вiд премудрих i розумних, та його немовлятам вiдкрив. Так, Отче, бо Тобi так було до
вподоби! Передав Менi все Мiй Отець. I не знає нiхто, хто є Син, тiльки Отець, i хто Отець тiльки22

Син, та кому Син захоче вiдкрити. I, звернувшись до учнiв, наодинцi їм сказав: Блаженнi тi очi,23

що бачать, що бачите ви! Кажу ж вам, що багато пророкiв i царiв бажали побачити, що бачите24

ви та й не бачили, i почути, що чуєте ви i не чули! I пiдвiвсь ось законник один, i сказав, Його25

випробовуючи: Учителю, що робити менi, щоб вiчне життя осягнути? Вiн же йому вiдказав: Що26

в Законi написано, як ти читаєш? А той вiдповiв i сказав: Люби Господа Бога свого всiм серцем27

своїм, i всiєю душею своєю, i всiєю силою своєю, i всiм своїм розумом, i свого ближнього, як самого
себе. Вiн же йому вiдказав: Правильно ти вiдповiв. Роби це, i будеш жити. А той бажав сам себе28, 29

виправдати, та й сказав до Iсуса: А хто то мiй ближнiй? А Iсус вiдповiв i промовив: Один чоловiк30

iшов з Єрусалиму до Єрихону, i попався розбiйникам, що обдерли його, i завдали йому рани, та й
утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тiєю дорогою священик один, побачив31

його, i проминув. Так само й Левит надiйшов на те мiсце, поглянув, i теж проминув. Проходив32, 33

же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, i, побачивши, змилосердився. I вiн пiдiйшов, i34

обв’язав йому рани, наливши оливи й вина. Потому його посадив на худобину власну, i приставив
його до гостиницi, та й клопотався про нього. А другого дня, вiд’їжджавши, вийняв вiн два динарiї,35

та й дав їх господаревi й проказав: Заопiкуйся ним, а як бiльше що витратиш, заплачу тобi, як
вернуся. Котрий же з цих трьох на думку твою був ближнiй тому, хто попався розбiйникам? А36, 37

вiн вiдказав: Той, хто вчинив йому милiсть. Iсус же сказав йому: Iди, i роби так i ти! I сталось,38

коли вони йшли, Вiн прийшов до одного села. Одна ж жiнка, Марта їй на iм’я, прийняла Його в дiм
свiй. Була ж в неї сестра, що звалась Марiя; вона сiла в ногах у Iсуса, та й слухала слова Його.39

А Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала: Господи, чи байдуже Тобi, що на40

мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб менi помогла. Господь же промовив у41

вiдповiдь їй: Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрiбне одне. Марiя ж42

обрала найкращу частку, яка не вiдбереться вiд неї...
I сталось, як молився Вiн у мiсцi одному, i коли перестав, озвався до Нього один iз Його учнiв:11

Господи, навчи нас молитися, як i Iван навчив своїх учнiв. Вiн же промовив до них: Коли молите-2

ся, говорiть: Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Iм’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небi, так i на землi. Хлiба нашого насущного дай нам на кожний день.3

I прости нам нашi грiхи, бо й самi ми прощаємо кожному боржниковi нашому. I не введи нас у ви-4

пробовування, але визволи нас вiд лукавого! I сказав Вiн до них: Хто з вас матиме приятеля, i пiде5

до нього опiвночi, i скаже йому: Позич менi, друже, три хлiби, бо прийшов iз дороги до мене мiй6

приятель, я ж не маю, що дати йому. А той iз середини в вiдповiдь скаже: Не роби менi клопоту,7

уже замкненi дверi, i мої дiти зо мною на лiжковi. Не можу я встати та дати тобi. Кажу вам: коли8

вiн не встане, i не дасть ради дружби йому, то за докучання його вiн устане та й дасть йому, скiльки
той потребує. I Я вам кажу: просiть, i буде вам дано, шукайте i знайдете, стукайте i вiдчинять вам!9

Бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а тому, хто стукає вiдчинять. I котрий з вас,10, 11

батькiв, як син хлiба проситиме, подасть йому каменя? Або, як проситиме риби, замiсть риби по-
дасть йому гадину? Або, як яйця вiн проситиме, дасть йому скорпiона? Отож, коли ви, бувши злi,12, 13

потрапите добрi дари своїм дiтям давати, скiльки ж бiльше Небесний Отець подасть Духа Святого
всiм тим, хто проситиме в Нього? Раз вигонив Вiн демона, який був нiмий. I коли демон вийшов,14

нiмий заговорив. А народ дивувався. А деякi з них гомонiли: Виганяє Вiн демонiв силою Вельзе-15

вула, князя демонiв... А iншi, випробовуючи, хотiли вiд Нього ознаки iз неба. Вiн же знав думки16, 17

їхнi, i промовив до них: Кожне царство, само проти себе подiлене, запустiє, i дiм на дiм упаде. А18

коли й сатана подiлився сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви кажете, що Вельзеву-
лом вигоню Я демонiв. Коли ж Вельзевулом вигоню Я демонiв, то чим виганяють їх вашi сини?19

Тому вони стануть вам суддями. А коли перстом Божим вигоню Я демонiв, то справдi прийшло до20

вас Боже Царство. Коли сильний збройно свiй двiр стереже, то в безпецi маєток його. Коли ж21, 22

дужчий вiд нього його нападе й переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той, i
роздасть свою здобич. Хто не зо Мною, той проти Мене; i хто не збирає зо Мною, той розкидає!23

Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає мiсцями безвiдними, вiдпочинку шукаючи, але, не24



607 ВIД СВ. ЛУКИ 11. 25–12. 17

знаходячи, каже: Вернуся до хати своєї, звiдки я вийшов. А як вернеться вiн, то хату знаходить 25

заметену й прибрану. Тодi вiн iде та й приводить сiмох iнших духiв, лютiших за себе, i входять вони 26

та й живуть там. I буде останнє людинi тiй гiрше за перше! I сталось, як Вiн це говорив, одна жiнка 27

з народу свiй голос пiднесла й сказала до Нього: Блаженна утроба, що носила Тебе, i груди, що Ти
ссав їх! А Вiн вiдказав: Так. Блаженнi ж i тi, хто слухає Божого Слова i його береже! А як люди 28, 29

збиралися, Вiн почав промовляти: Рiд цей рiд лукавий: вiн ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть,
крiм ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для нiневiтян, так буде й Син Людський для 30

роду цього. Цариця пiвденна на суд стане з мужами роду цього, i їх засудить, бо вона з кiнця свiту 31

прийшла Соломонову мудрiсть послухати. А тут ось Хтось бiльший, анiж Соломон! Нiневiтяни 32

стануть на суд iз цим родом, i засудять його, вони бо покаялися через Йонину проповiдь. А тут ось
Хтось бiльший, нiж Йона! Засвiченого свiтильника нiхто в сховок не ставить, анi пiд посудину, але 33

на свiчник, щоб бачили свiтло, хто входить. Око твоє то свiтильник для тiла; тому, як око твоє буде 34

дуже, то й усе тiло твоє буде свiтле. А коли б твоє око нездатне було, то й усе тiло твоє буде темне.
Отож, уважай, щоб те свiтло, що в тобi, не сталося темрявою! Бо коли твоє тiло все свiтле, i не 35, 36

має жадної темної частини, то все буде свiтле, неначе б свiтильник осяяв блиском тебе. Коли Вiн 37

говорив, то один фарисей став благати Його пообiдати в нього. Вiн же прийшов та й сiв при сто-
лi. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обiдом Вiн перш не обмився. Господь же 38, 39

промовив до нього: Тепер ви, фарисеї, он чистите зовнiшнiсть кухля та миски, а ваше нутро повне
здирства та кривди! Нерозумнi, чи ж Той, Хто створив оте зовнiшнє, не створив Вiн i внутрiшнє? 40

Тож милостиню подавайте з унутрiшнього, i ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви 41, 42

десятину даєте з м’яти та рути й усякого зiлля, але обминаєте суд та Божу любов; це треба робити,
i того не лишати! Горе вам, фарисеям, що любите першi лавки в синагогах та привiти на ринках! 43

Горе вам, бо ви як гроби непомiтнi, люди ж ходять по них i не знають того... Озвався ж один iз 44, 45

законникiв, i каже Йому: Учителю, кажучи це, Ти i нас ображаєш! А Вiн вiдказав: Горе й вам, 46

законникам, бо ви на людей тягарi накладаєте, якi важко носити, а самi й одним пальцем своїм не
доторкуєтесь тягарiв! Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите, вашi ж батьки були їх повби- 47

вали... Так, визнаєте ви й хвалите вчинки батькiв своїх: бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки 48

будуєте! Через те й мудрiсть Божа сказала: Я пошлю їм пророкiв й апостолiв, вони ж декого з них 49

повбивають, а декого виженуть, щоб на родi оцiм вiдомстилася кров усiх пророкiв, що пролита вiд 50

створення свiту, вiд крови Авеля аж до крови Захарiя, що загинув мiж жертiвником i храмом! Так, 51

кажу вам, вiдомститься це все на цiм родi! Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розумiння: 52

самi не ввiйшли, i тим, хто хотiв увiйти, боронили! А коли Вiн виходив iзвiдти, стали книжники та 53

фарисеї сильно тиснути та вiд Нього допитуватись про багато речей, вони чатували на Нього, щоб 54

зловити що з уст Його (i щоб оскаржити Його).
Того часу, як зiбралися десятитисячнi натовпи народу, аж топтали вони один одного, Вiн почав 12

промовляти перш до учнiв Своїх: Стережiться розчини фарисейської, що є лицемiрство! Бо не- 2

має нiчого захованого, що не вiдкриється, нi таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви 3

потемки, при свiтлi почується, що ж шептали на вухо в коморах, на дахах проповiдане буде. Ка- 4

жу ж вам, Своїм друзям: Не бiйтеся тих, хто тiло вбиває, а потiм бiльш нiчого не може вчинити!
Але вкажу вам, кого треба боятися: Бiйтесь того, хто має владу, убивши, укинути в геєнну. Так, 5

кажу вам: Того бiйтеся! Чи ж не п’ять горобцiв продають за два грошi? Та проте перед Богом iз 6

них нi один не забутий. Але навiть волосся вам на головi пораховане все. Не бiйтесь: вартнiшi ви 7

за багатьох горобцiв! Кажу ж вам: Кожного, хто перед людьми Мене визнає, того визнає й Син 8

Людський перед Анголами Божими. Хто ж Мене вiдцурається перед людьми, того вiдцураються 9

перед Анголами Божими. I кожному, хто скаже слово на Людського Сина, йому проститься; а 10

хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. А коли вас водитимуть до синагог, i до урядiв, i до 11

влад, не турбуйтеся, як або що вiдповiдати чи що говорити, Дух бо Святий вас навчить тiєї годи- 12

ни, що потрiбно казати! I озвався до Нього один iз народу: Учителю, скажи братовi моєму, щоб 13

вiн спадщиною подiлився зо мною. А Вiн вiдказав йому: Чоловiче, хто поставив над вами Мене 14

за суддю або за подiльника? I промовив до них: Глядiть, остерiгайтеся всякої зажерливости, бо 15

життя чоловiка не залежить вiд достатку маєтку його. I Вiн розповiв їм притчу, говорячи: В одно- 16

го багача гойно нива вродила була. I мiркував вiн про себе й казав: Що робити, що не маю куди 17
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зiбрати плодiв своїх? I сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клунi свої, i просторнiшi поставлю, i18

позбираю туди пашню свою всю та свiй достаток. I скажу я душi своїй: Душе, маєш багато добра,19

на багато рокiв складеного. Спочивай, їж та пий, i веселися! Бог же до нього прорiк: Нерозумний,20

ночi цiєї ось душу твою зажадають вiд тебе, i кому позостанеться те, що ти був наготовив?... Так21

буває i з тим, хто збирає для себе, та не багатiє в Бога. I промовив Вiн учням Своїм: Через це кажу22

вам: Не журiться про життя, що ви будете їсти, i нi про тiло, у що ви зодягнетеся. Бо бiльше вiд23

їжi життя, а тiло вiд одягу. Погляньте на гайвороння, що не сiють, не жнуть, нема в них комори,24

нi клунi, проте Бог їх годує. Скiльки ж бiльше за птахiв ви вартi! Хто ж iз вас, коли журиться,25

добавити зможе до зросту свого бодай лiктя одного? Тож коли ви й найменшого не подолаєте, то26

чого ж ви про iнше клопочетеся? Погляньте на тi он лiлеї, як вони не прядуть, анi тчуть. Але го-27

ворю вам, що й сам Соломон у всiй славi своїй не вдягався отак, як одна з них! I коли он траву,28

що сьогоднi на полi, а взавтра до печi вкидається, Бог так зодягає, скiльки ж краще зодягне Вiн
вас, маловiрнi! I не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, i не клопочiться. Бо всього цьо-29, 30

го й люди свiту оцього шукають, Отець же ваш знає, що того вам потрiбно. Шукайте отож Його31

Царства, а це вам додасться! Не лякайся, черiдко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам32

Царство. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робiть калитки собi не старiючi, не-33

вичерпний скарб той у небi, куди не закрадається злодiй, i мiль де не точить. Бо де скарб ваш, там34

буде й серце ваше! Нехай пiдперезанi будуть вам стегна, а свiтла ручнi позасвiчуванi! I будьте35, 36

подiбними до людей, що очiкують пана свого, коли вернеться вiн iз весiлля, щоб, як прийде й за-
стукає, вiдчинити негайно йому. Блаженнi раби тi, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують37

вони! Поправдi кажу вам: пiдпережеться вiн i їх посадовить, i, пiдiйшовши, буде їм послуговувати.
I коли прийде о другiй чи прийде о третiй сторожi, та знайде так само, блаженнi вони! Знайте ж38, 39

це, що коли б знав господар, о котрiй то годинi пiдкрадеться злодiй, то вiн пильнував би, i свого б
дому не дав пiдкопати. Тому будьте готовi i ви, бо прийде Син Людський тiєї години, коли ви не40

думаєте! Озвався ж Петро: Господи, чи до нас кажеш притчу оцю, чи до всiх? А Господь вiдказав:41, 42

Хто ж тодi вiрний i мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб
давати харч визначену своєчасно? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить43

вiн так! Поправдi кажу вам, що над всiм маєтком своїм вiн поставить його. А коли раб той скаже44, 45

у серцi своїм: Забариться пан мiй прийти, i зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напива-
тися, то прийде раба того пан за дня, якого вiн не сподiвається, i о годинi, якої не знає, i розiтне46

його пополовинi, i визначить долю йому з невiрними! А раб той, що знав волю свого господаря,47

але не приготував, анi не вчинив згiдно волi його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив48

каригiдне, буде мало вiн битий. Тож вiд кожного, кому дано багато, багато вiд нього й жадатимуть.
А кому багато повiрено, вiд того ще бiльше жадатимуть. Я прийшов огонь кинути на землю, i як Я49

прагну, щоб вiн уже запалав! Я ж маю христитися хрищенням, i як Я мучуся, поки те сповниться!50

Чи ви думаєте, що прийшов Я мир дати на землю? Нi, кажу вам, але подiл! Вiднинi бо п’ятеро в51, 52

домi одному подiленi будуть: троє супроти двох, i двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син53

проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матерi, свекруха навпроти невiстки своєї, а невiстка
навпроти свекрухи!... Промовив же Вiн i до народу: Як побачите хмару, що з заходу суне, то ка-54

жете зараз: Зближається дощ, i так i буває. А коли вiє вiтер пiвденний, то кажете: Буде спекота, i55

буває. Лицемiри, лице неба й землi розпiзнати ви вмiєте, чому ж не розпiзнаєте часу цього? Чого56, 57

ж i самi по собi ви не судите, що справедливе? Бо коли до уряду ти йдеш зо своїм супротивником,58

попильнуй з ним залагодити по дорозi, щоб тебе до суддi не потяг вiн, а суддя щоб прислужниковi
не вiддав тебе, а прислужник щоб не посадив до в’язницi тебе. Поправдi кажу тобi: Не вийдеш59

iзвiдти, поки не вiддаси й останнього шеляга!
Того часу прийшли були дехто, та й розповiли Йому про галiлеян, що їхню кров Пилат змiшав13

був iз їхнiми жертвами. Iсус же сказав їм у вiдповiдь: Чи ви думаєте, що оцi галiлеяни, що так2

постраждали, грiшнiшi були вiд усiх галiлеян? Нi, кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всi3

так! Або тi вiсiмнадцять, що башта на них завалилась була в Сiлоамi й побила їх, чи думаєте, що4

тi виннi були бiльш за всiх, що в Єрусалимi живуть? Нi, кажу вам; та коли не покаєтеся, то заги-5

нете всi так! I Вiн розповiв оцю притчу: Один чоловiк у своїм винограднику мав посаджене фiгове6

дерево. I прийшов вiн шукати на ньому плоду, але не знайшов. I сказав винаревi: Оце третiй рiк,7

вiдколи приходжу шукати плоду на цiм фiговiм деревi, але не знаходжу; зрубай його, нащо й землю
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марнує воно? А той йому в вiдповiдь каже: Позостав його, пане, i на цей рiк, аж поки його обкопаю 8

довкола, i обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж нi, то зрубаєш 9

його. I навчав Вiн в однiй з синагог у суботу. I ось там була одна жiнка, що вiсiмнадцять рокiв 10, 11

мала духа немочi, i була скорчена, i не могла нiяк випростатись. А Iсус, як побачив її, то покликав 12

до Себе. I сказав їй: Жiнко, звiльнена ти вiд недуги своєї. I Вiн руки на неї поклав, i вона зараз 13

випросталась, i стала славити Бога! Озвався ж старший синагоги, обурений, що Iсус уздоровив у 14

суботу, i сказав до народу: Є шiсть день, коли працювати належить, приходьте тодi та вздоровлюй-
теся, а не дня суботнього. А Господь вiдповiв i промовив до нього: Лицемiре, хiба ж не вiдв’язує 15

кожен iз вас у суботу свого вола чи осла вiд ясел, i не веде напоїти? Чи ж цю дочку Авраамову, 16

яку сатана був зв’язав вiсiмнадцять ось рокiв, не належить звiльнити її суботнього дня вiд цих пут?
А як Вiн говорив це, засоромилися всi Його супротивники. I тiшився ввесь народ всiма славними 17

вчинками, якi Вiн чинив! Вiн же промовив: До чого подiбне Царство Боже, i до чого його прирiв- 18

няю? Подiбне воно до гiрчичного зерна, що взяв чоловiк i посiяв його в своїм садi. I воно виросло, 19

i деревом стало, i кублилось птаство небесне на вiттях його. I знову сказав Вiн: Iз чим порiвняю 20

Я Божеє Царство? Подiбне до розчини, що її бере жiнка, i кладе на три мiрки муки, аж поки все 21

вкисне. I проходив мiстами та селами Вiн i навчав, до Єрусалиму простуючи. I озвався до Нього 22, 23

один: Господи, хiба буде мало спасених? А Вiн вiдказав їм: Силкуйтеся ввiйти тiсними ворiтьми, 24

бо кажу вам, багато-хто будуть намагатися ввiйти, та не зможуть! Як устане Господар та дверi 25

замкне, ви зачнете вистоювати iзнадвору, та стукати в дверi й казати: Господи, вiдчини нам! А Вiн
вам у вiдповiдь скаже: Не знаю Я вас, звiдки ви! Тодi станете ви говорити: Ми їли й пили перед 26

Тобою i на вулицях наших навчав Ти... А Вiн вам вiдкаже: Говорю вам, не знаю Я, звiдки ви. Вiдi- 27

йдiть вiд Мене всi, хто чинить неправду! Буде плач там i скрегiт зубiв, як побачите ви Авраама, та 28

Iсака та Якова, та пророкiв усiх в Царствi Божiм, себе ж вигнаних геть... I прийдуть iншi вiд сходу 29

й заходу, i пiвночi й пiвдня, i при столi в Царствi Божiм засядуть! I ось, є останнi, що стануть за 30

перших, i є першi, що стануть останнiми! Тiєї години пiдiйшли дехто з фарисеїв, i сказали Йому: 31

Вийди собi, i пiди звiдси, хоче бо Iрод убити Тебе... А Вiн вiдказав їм: Iдiть i скажiть тому лисовi: 32

Ось демонiв Я виганяю, i чиню вздоровлення, сьогоднi та взавтра, а третього дня закiнчу. Однак, 33

Менi треба ходити сьогоднi та взавтра, i часу найближчого, бо згинути не може пророк поза Єруса-
лимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророкiв та каменуєш посланих до тебе! Скiльки раз 34

Я хотiв позбирати дiтей твоїх, як та квочка збирає пiд крила курчаток своїх, та ви не захотiли! Ось 35

ваш дiм зостається порожнiй для вас! Говорю бо Я вам: Ви мене не побачите, аж поки не настане,
що скажете: Благословенний, Хто йде в Господнє Iм’я!

I сталось, що Вiн у суботу ввiйшов був до дому одного з фарисейських старшин, щоб хлiба спо- 14
жити, а вони назирали за Ним. I ото перед Ним був один чоловiк, слабий на водянку. Iсус же 2, 3

озвався й сказав до законникiв та фарисеїв: Чи вздоровляти в суботу годиться чи нi? Вони ж мов- 4

чали. А Вiн, доторкнувшись, уздоровив його та вiдпустив... I сказав Вiн до них: Коли осел або вiл 5

котрогось iз вас упаде до криницi, то хiба вiн не витягне зараз його дня суботнього? I вони не могли 6

вiдповiсти на це. А як Вiн спостерiг, як вони собi першi мiсця вибирали, то сказав до запрошених 7

притчу: Коли хто покличе тебе на весiлля, не сiдай на першому мiсцi, щоб не трапився хто пова- 8

жнiший за тебе з покликаних, i щоб той, хто покликав тебе та його, не прийшов i тобi не сказав: 9

Поступися цьому мiсцем! I тодi ти iз соромом станеш займати мiсце останнє... Але як ти будеш 10

запрошений, то приходь, i сiдай на останньому мiсцi, щоб той, хто покликав тебе, пiдiйшов i сказав
тобi: Приятелю, сiдай вище! Тодi буде честь тобi перед покликаними з тобою. Хто бо пiдноситься 11

буде впокорений, а хто впокоряється той пiднесеться. А тому, хто Його був покликав, сказав Вiн: 12

Коли ти справляєш обiд чи вечерю, не клич друзiв своїх, нi братiв своїх, анi своїх родичiв, нi су-
сiдiв багатих, щоб так само й вони коли не запросили тебе, i буде взаємна вiдплата тобi. Але, як 13

справляєш гостину, клич убогих, калiк, кривих та слiпих, i будеш блаженний, бо не мають вони 14

чим вiддати тобi, вiддасться ж тобi за воскресiння праведних! Як почув це один iз отих, що сидiли 15

з Ним при столi, то до Нього сказав: Блаженний, хто хлiб споживатиме в Божому Царствi! Вiн 16

же промовив до нього: Один чоловiк спорядив був велику вечерю, i запросив багатьох. I послав 17

вiн свого раба часу вечерi сказати запрошеним: Iдiть, бо вже все наготовано. I зараз усi почали 18

вiдмовлятися. Перший сказав йому: Поле купив я, i маю потребу пiти та оглянути його. Прошу те-
бе, вибач менi! А другий сказав: Я купив собi п’ять пар волiв, i йду спробувати їх. Прошу тебе, 19
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вибач менi! I знов iнший сказав: Одружився ось я, i через те я не можу прибути. I вернувся той20, 21

раб i пановi своєму про все розповiв. Розгнiвавсь господар тодi, та й сказав до свого раба: Пiди
швидко на вулицi та на завулки мiськi, i приведи сюди вбогих, i калiк, i слiпих, i кривих. I згодом22

раб повiдомив: Пане, сталося так, як звелiв ти, та мiсця є ще. I сказав пан рабовi: Пiди на дороги23

й на загороди, та й силуй прийти, щоб наповнився дiм мiй. Кажу бо я вам, що жаден iз запрошених24

мужiв тих не покуштує моєї вечерi... Бо багато покликаних, та вибраних мало! Iшло ж з Ним бага-25

то людей. I, звернувшись, сказав Вiн до них: Коли хто приходить до Мене, i не зненавидить свого26

батька та матерi, i дружини й дiтей, i братiв i сестер, а до того й своєї душi, той не може буть учнем
Моїм! I хто свого хреста не несе, i не йде вслiд за Мною, той не може бути учнем Моїм! Хто бо з27, 28

вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде й видаткiв не вирахує, чи має потрiбне на виконан-
ня, щоб, коли покладе вiн основу, але докiнчити не зможе, усi, хто побачить, не стали б смiятися з29

нього, говорячи: Чоловiк цей почав будувати, але докiнчити не мiг... Або який цар, iдучи на вiйну30, 31

супроти царя iншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен вiн iз десятьма тисячами стрiти то-
го, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього? Коли ж нi, то, як той ще далеко, шле посольство32

до нього та й просить про мир. Так ото й кожен iз вас, який не зречеться усього, що має, не може33

бути учнем Моїм. Сiль добра рiч. Коли ж сiль несолоною стане, чим приправити її? Нi на землю,34, 35

нi на гнiй не потрiбна вона, її геть викидають. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає!
Наближались до Нього всi митники й грiшники, щоб послухати Його. Фарисеї ж та книжники15, 2

нарiкали й казали: Приймає Вiн грiшникiв та з ними їсть. А Вiн їм розповiв оцю притчу, говорячи:3

Котрий з вас чоловiк, мавши сотню овець i загубивши одну з них, не покине в пустинi тих дев’я-4

тидесяти й дев’яти, та й не пiде шукати загинулої, аж поки не знайде її? А знайшовши, кладе на5

рамена свої та радiє. I, прийшовши додому, скликає вiн друзiв i сусiдiв, та й каже до них: Радiйте зо6

мною, бо знайшов я вiвцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небi радiтимуть бiльш7

за одного грiшника, що кається, анiж за дев’ятдесятьох i дев’ятьох праведникiв, що не потребують
покаяння!... Або яка жiнка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвiчує свiтла, i8

не мете хати, i не шукає уважно, аж поки не знайде? А знайшовши, кличе приятельок та сусiдок9

та каже: Радiйте зо мною, бо знайшла я загублену драхму! Так само, кажу вам, радiсть буває в10

Божих Анголiв за одного грiшника, який кається. I Вiн оповiв: У чоловiка одного було два сини.11

I молодший iз них сказав батьковi: Дай менi, батьку, належну частину маєтку! I той подiлив помiж12

ними маєток. А по небагатьох днях зiбрав син молодший усе, та й подавсь до далекого краю, i13

розтратив маєток свiй там, живучи марнотратно. А як вiн усе прожив, настав голод великий у тiм14

краї, i вiн став бiдувати. I пiшов вiн тодi i пристав до одного з мешканцiв тiєї землi, а той вислав15

його на поля свої пасти свиней. I бажав вiн наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх сви-16

нi, та нiхто не давав їх йому. Тодi вiн спам’ятався й сказав: Скiльки в батька мого наймитiв мають17

хлiба аж надмiр, а я отут з голоду гину! Устану, i пiду я до батька свого, та й скажу йому: Прогрi-18

шився я, отче, против неба та супроти тебе... Недостойний я вже зватись сином твоїм; прийми ж19

мене, як одного з своїх наймитiв... I, вставши, пiшов вiн до батька свого. А коли вiн далеко ще був,20

його батько вгледiв його, i переповнився жалем: i побiг вiн, i кинувсь на шию йому, i зачав цiлувати
його! I озвався до нього той син: Прогрiшився я, отче, против неба та супроти тебе, i недостойний21

вже зватися сином твоїм... А батько рабам своїм каже: Принесiть негайно одежу найкращу, i його22

зодягнiть, i персня подайте на руку йому, а сандалi на ноги. Приведiть теля вiдгодоване та зако-23

лiть, будемо їсти й радiти, бо цей син мiй був мертвий i ожив, був пропав i знайшовся! I почали24

веселитись вони. А син старший його був на полi. I коли вiн iшов й наближався до дому, почув25

музики та танцi. I покликав одного зо слуг, та й спитав: Що це таке? А той каже йому: То вер-26, 27

нувся твiй брат, i твiй батько звелiв заколоти теля вiдгодоване, бож здоровим його вiн прийняв. I28

розгнiвався той, i ввiйти не хотiв. Тодi вийшов батько його й став просити його. А той вiдповiв i до29

батька сказав: Ото, стiльки рокiв служу я тобi, i нiколи наказу твого не порушив, ти ж нiколи менi й
козеняти не дав, щоб iз приятелями своїми потiшився я... Коли ж син твiй вернувся оцей, що проїв30

твiй маєток iз блудницями, ти для нього звелiв заколоти теля вiдгодоване... I сказав вiн йому: Ти31

завжди зо мною, дитино, i все моє то твоє! Веселитись та тiшитись треба було, бо цей брат твiй32

був мертвий i ожив, був пропав i знайшовся!
Оповiв же Вiн й учням Своїм: Один чоловiк був багатий, i мав управителя, що оскаржений був16

перед ним, нiби вiн переводить маєток його. I вiн покликав його, i до нього сказав: Що це чую2
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про тебе? Дай звiт про своє управительство, бо бiльше не зможеш рядити. I управитель почав 3

мiркувати собi: Що я маю робити, коли пан управительство вiдiйме вiд мене? Копати не можу, про-
сити соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домiв своїх, коли буду я скинений iз 4

управительства. I закликав вiн нарiзно кожного з боржникiв свого пана, та й питається першого: 5

Скiльки винен ти пановi моєму? А той вiдказав: Сто кадок оливи. I сказав вiн йому: Вiзьми ось 6

розписку свою, швидко сiдай та й пиши: п’ятдесят. А потiм питається другого: А ти скiльки винен? 7

I той вiдказав: Сто кiрцiв пшеницi. I сказав вiн йому: Вiзьми ось розписку свою й напиши: вiсiмде-
сят. I пан похвалив управителя цього невiрного, що вiн мудро вчинив. Бо сини цього свiту в своїм 8

поколiннi мудрiшi, анiж сини свiтла. I Я вам кажу: Набувайте друзiв собi вiд багатства неправе- 9

дного, щоб, коли проминеться воно, прийняли вас до вiчних осель. Хто вiрний в найменшому, i в 10

великому вiрний; i хто несправедливий в найменшому, i в великому несправедливий. Отож, коли в 11

несправедливiм багатствi ви не були вiрнi, хто вам правдиве довiрить? I коли ви в чужому не були 12

вiрнi, хто ваше вам дасть? Жаден раб не може служить двом панам, бо або одного зненавидить, 13

а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Боговi й мамонi
служити! Чули все це й фарисеї, що були срiблолюбцi, та й стали смiятися з Нього. Вiн же про- 14, 15

мовив до них: Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але вашi серця знає Бог. Що бо високе
в людей, те перед Богом гидота. Закон i Пророки були до Iвана; вiдтодi Царство Боже благовi- 16

ститься, i кожен силкується втиснутись в нього. Легше небо й земля проминеться, анiж одна риса 17

з Закону загине. Кожен, хто дружину свою вiдпускає, i бере собi iншу, той чинить перелюб. I хто 18

побереться з тiєю, яку хто вiдпустив, той чинить перелюб. Один чоловiк був багатий, i зодягався в 19

порфiру й вiссон, i щоденно розкiшно бенкетував. Був i вбогий один, на iм’я йому Лазар, що лежав 20

у ворiт його, струпами вкритий, i бажав годуватися кришками, що зо столу багатого падали; пси 21

ж приходили й рани лизали йому... Та ось сталось, що вбогий умер, i на Авраамове лоно вiднесли 22

його Анголи. Умер же й багатий, i його поховали. I, терплячи муки в аду, звiв вiн очi свої, та й 23

побачив здаля Авраама та Лазаря на лонi його. I вiн закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, 24

надо мною, i пошли менi Лазаря, нехай умочить у воду кiнця свого пальця, i мого язика прохоло-
дить, бо я мучуся в полум’ї цiм!... Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя 25

свого добре своє, а Лазар так само лихе; тепер вiн тут тiшиться, а ти мучишся. А крiм того всього, 26

помiж нами та вами велика безодня поставлена, так що тi, що хочуть, переходити не можуть iзвiд-
си до вас, анi не переходять iзвiдти до нас. А вiн вiдказав: Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти 27

послав у дiм батька мого, бо п’ятьох братiв маю, хай вiн їм засвiдчить, щоб i вони не прийшли на 28

це мiсце страждання! Авраам же сказав: Вони мають Мойсея й Пророкiв, нехай слухають їх! А 29, 30

вiн вiдказав: Нi ж бо, отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж 31

вiн вiдказав: Як Мойсея й Пророкiв не слухають, то коли хто й iз мертвих воскресне, не йнятимуть
вiри!

I сказав Вiн до учнiв Своїх: Неможливо, щоб спокуси не мали прийти; але горе тому, через кого 17
приходять вони! Краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в 2

море, анiж щоб спокусив вiн одного з малих цих! Уважайте на себе! Коли провиниться твiй брат, 3

докори йому, а коли вiн покається, то вибач йому. I хоча б сiм раз денно вiн провинивсь проти тебе, 4

i сiм раз звернувся до тебе, говорячи: Каюся, вибач йому! I сказали апостоли Господу: Додай Ти 5

нам вiри! А Господь вiдказав: Коли б мали ви вiру, хоч як зерно гiрчичне, i сказали шовковицi цiй: 6

Вирвися з коренем i посадися до моря, то й послухала б вас! Хто ж iз вас, мавши раба, що оре чи 7

пасе, скаже йому, як вiн вернеться з поля: Негайно йди та сiдай до столу? Але чи ж не скаже йому: 8

Приготуй що вечеряти, i пiдпережись, i менi прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потому ти
сам будеш їсти та пити? Чи ж вiн дякує тому рабовi, що наказане виконав? Так i ви, коли зробите 9, 10

все вам наказане, то кажiть: Ми нiкчемнi раби, бо зробили лиш те, що повиннi зробити були! I 11

сталось, коли Вiн iшов до Єрусалиму, то проходив помiж Самарiєю та Галiлеєю. I, коли входив до 12

одного села, перестрiли Його десять мужiв, слабих на проказу, що стали здалека. I голос пiднесли 13

вони та й казали: Iсусе, Наставнику, змилуйсь над нами! I, побачивши їх, Вiн промовив до них: 14

Пiдiть i покажiться священикам! I сталось, коли вони йшли, то очистились... Один же з них, як 15

побачив, що видужав, то вернувся, i почав гучним голосом славити Бога. I припав вiн обличчям 16

до нiг Його, складаючи дяку Йому. А то самарянин був... Iсус же промовив у вiдповiдь: Чи не 17
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десять очистилось, а дев’ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Боговi вiддати, крiм цього18

чужинця? I сказав Вiн йому: Пiдведися й iди: твоя вiра спасла тебе! А як фарисеї спитали Його,19, 20

коли Царство Божеє прийде, то Вiн їм вiдповiв i сказав: Царство Боже не прийде помiтно, i не21

скажуть: Ось тут, або: Там. Бо Божеє Царство всерединi вас! I сказав Вiн до учнiв: Прийдуть22

днi, коли побажаєте бачити один з днiв Сина Людського, та не побачите... I скажуть до вас: Ось23

тут, чи: Ось там, не йдiть, i за ним не бiжiть! Бо як блискавка, блиснувши, свiтить iз одного краю24

пiд небом до другого краю пiд небом, так буде Свого дня й Син Людський. А перше належить25

багато страждати Йому, i вiдцурається рiд цей вiд Нього... I, як було за днiв Ноєвих, то буде так26

само й за днiв Сина Людського: їли, пили, женилися, замiж виходили, аж до того дня, коли Ной27

увiйшов до ковчегу; прийшов же потоп, i всiх вигубив. Так само, як було за днiв Лотових: їли, пили,28

купували, продавали, садили, будували; того ж дня, як Лот вийшов iз Содому, огонь iз сiркою з29

неба линув, i всiх погубив. Так буде й того дня, як Син Людський з’явиться! Хто буде того дня30, 31

на домi, а речi його будуть у домi, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полi, так само нехай назад
не вертається, пам’ятайте про Лотову дружину! Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить32, 33

її, а коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам: удвох будуть ночi тiєї на одному лiжковi: один34

вiзьметься, а другий полишиться. Двi молотимуть разом, одна вiзьметься, а друга полишиться.35

Двоє будуть на полi, один вiзьметься, а другий полишиться! I казали вони Йому в вiдповiдь: Де,36, 37

Господи? А Вiн вiдказав їм: Де труп, там зберуться й орли...
I Вiн розповiв їм i притчу про те, що треба молитися завжди, i не занепадати духом, говорячи:18, 2

У мiстi якомусь суддя був один, що Бога не боявся, i людей не соромився. У тому ж мiстi вдова3

перебувала, що до нього ходила й казала: Оборони мене вiд мого супротивника! Але вiн довгий4

час не хотiв. А згодом сказав сам до себе: Хоч i Бога я не боюся, i людей не соромлюся, але5

через те, що вдовиця оця докучає менi, то вiзьму в оборону її, щоб вона без кiнця не ходила, i не
докучала менi. I промовив Господь: Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог6, 7

в оборону не вiзьме обраних Своїх, що голосять до Нього день i нiч, хоч i бариться Вiн щодо них?
Кажу вам, що Вiн їм незабаром подасть оборону! Та Син Людський, як прийде, чи Вiн на землi8

знайде вiру?... А для деяких, що були себе певнi, що вони нiби праведнi, i за нiщо мали iнших,9

Вiн притчу оцю розповiв. Два чоловiки до храму ввiйшли помолитись, один фарисей, а другий був10

митник. Фарисей, ставши, так молився про себе: Дякую, Боже, Тобi, що я не такий, як iншi люди:11

здирщики, неправеднi, перелюбнi, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з12

усього, що тiльки надбаю! А митник здалека стояв, та й очей навiть звести до неба не смiв, але бив13

себе в груди й казав: Боже, будь милостивий до мене грiшного!... Говорю вам, що цей повернувся14

до дому свого бiльш виправданий, анiж той. Бо кожен, хто пiдноситься, буде понижений, хто ж
понижається, той пiднесеться. До Нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учнi,15

побачивши, їм докоряли. А Iсус їх покликав та й каже: Пустiте дiтей, щоб до Мене приходили, i не16

забороняйте їм, бо таких Царство Боже. Поправдi кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, як17

дитя, той у нього не ввiйде! I запитався Його один iз начальникiв, говорячи: Учителю Добрий, що18

робити менi, щоб вспадкувати вiчне життя? Iсус же йому вiдказав: Чого звеш Мене Добрим? Нiхто19

не є Добрий, тiльки Сам Бог! Знаєш заповiдi: Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свiдкуй20

неправдиво, шануй свого батька та матiр. А вiн вiдказав: Усе це я виконав вiд юнацтва свого! Як21, 22

почув це Iсус, то промовив до нього: Одного тобi ще бракує: Розпродай усе, що ти маєш, i вбогим
роздай, i матимеш скарб свiй на небi. Вертайся тодi, та й iди вслiд за Мною! А вiн, коли почув це,23

то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Iсус, що той засумував, то промовив: Як тяжко24

багатим увiйти в Царство Боже! Бо верблюдовi легше пройти через голчине вушко, нiж багатому25

в Божеє Царство ввiйти... Тi ж, що чули, спитали: Хто ж тодi може спастися? А Вiн вiдповiв:26, 27

Неможливеє людям можливе для Бога! I промовив Петро: От усе ми покинули, та й пiшли за28

Тобою слiдом. А Iсус вiдказав їм: Поправдi кажу вам: Немає такого, щоб покинув свiй дiм, або29

дружину, чи братiв, чи батькiв, чи дiтей ради Божого Царства, i не одержав би значно бiльш цього30

часу, а в вiцi наступнiм життя вiчне. I, взявши Дванадцятьох, промовив до них: Оце в Єрусалим ми31

йдемо, i все здiйсниться, що писали Пророки про Людського Сина. Бо Вiн виданий буде поганам,32

i буде осмiяний, i покривджений, i опльований, i, збичувавши, уб’ють Його, але третього дня Вiн33

воскресне! Та з цього нiчого вони не збагнули, i ця рiч перед ними закрита була, i сказаного вони34
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не розумiли. I сталось, як Вiн наближався був до Єрихону, один невидющий сидiв при дорозi й 35

просив. А коли вiн прочув, що проходить народ, то спитався: Що це таке? А йому вiдказали, 36, 37

що проходить Iсус Назарянин. I став вiн кричати й казати: Iсусе, Сину Давидiв, змилуйся надо 38

мною! А тi, що попереду йшли, сварились на нього, щоб вiн замовк, а вiн iще бiльше кричав: 39

Сину Давидiв, змилуйся надо мною! I спинився Iсус, i привести його до Себе звелiв. А коли той 40

наблизивсь до Нього, то Вiн запитався його: Що ти хочеш, щоб зробив Я тобi? А той вiдповiв: 41

Господи, нехай стану видющим! Iсус же до нього сказав. Стань видющий! Твоя вiра спасла тебе! 42

I зараз видющим той став, i пiшов вслiд за Ним, прославляючи Бога. А всi люди, бачивши це, 43

вiддали хвалу Боговi.
I, ввiйшовши Iсус, переходив через Єрихон. I ось чоловiк, що звався Закхей, вiн був старший 19, 2

над митниками, i був багатий, бажав бачити Iсуса, хто Вiн, але з-за народу не мiг, бо малий був 3

на зрiст. I, забiгши вперед, вiн вилiз на фiгове дерево, щоб бачити Його, бо Вiн мав побiч нього 4

проходити. А коли на це мiсце Iсус пiдiйшов, то поглянув угору до нього й промовив: Закхею, зiй- 5

ди зараз додолу, бо сьогоднi потрiбно Менi бути в домi твоїм! I той зараз додолу iзлiз, i прийняв 6

Його з радiстю. А всi, як побачили це, почали нарiкати, i казали: Вiн до грiшного мужа в гостину 7

зайшов! Став же Закхей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я вiддам ось 8

убогим, а коли кого скривдив був чим, верну вчетверо. Iсус же промовив до нього: Сьогоднi на 9

дiм цей спасiння прийшло, бо й вiн син Авраамiв. Син бо Людський прийшов, щоб знайти та спа- 10

сти, що загинуло! Коли ж вони слухали це, розповiв Вiн iще одну притчу, бо Вiн був недалеко вiд 11

Єрусалиму, вони ж думали, що об’явиться Боже Царство тепер. Отож Вiн сказав: Один чоловiк, 12

роду славного, вiдправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти й вернутись. I покликав вiн 13

десятьох своїх рабiв, дав їм десять мiн, i сказав їм: Торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни 14

його ненавидiли, i послали посланцiв услiд за ним, кажучи: Не хочемо, щоб вiн був над нами царем.
I сталось, коли вiн вернувся, як царство прийняв, то звелiв поскликати рабiв, яким срiбло роздав, 15

щоб довiдатися, хто що набув. I перший прийшов i сказав: Пане, мiна твоя принесла десять мiн. I 16, 17

вiдказав вiн йому: Гаразд, рабе добрий! Ти в малому був вiрний, володiй десятьма мiстами. I другий 18

прийшов i сказав: Пане, твоя мiна п’ять мiн принесла. Вiн же сказав i тому: Будь i ти над п’ятьма 19

мiстами. I ще iнший прийшов i сказав: Пане, ось мiна твоя, що я мав її сховану в хустцi. Я бо 20, 21

боявся тебе, ти ж бо людина жорстока: береш, чого не поклав, i жнеш, чого не посiяв. I вiдказав 22

той йому: Устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе! Ти знав, що я жорстока людина, беру, чого не по-
клав, i жну, чого не посiяв. Чому ж не вiддав ти мiняльникам срiбла мого, i я, повернувшись, узяв 23

би своє iз прибутком? I сказав вiн присутнiм: Вiзьмiть мiну вiд нього, та дайте тому, хто десять мiн 24

має. I вiдказали йому: Пане, вiн десять мiн має. Говорю бо я вам: Кожному, хто має, то дасться 25, 26

йому, хто ж не має, забереться вiд нього i те, що вiн має. А тих ворогiв моїх, якi не хотiли, щоб 27

царював я над ними, приведiте сюди, i на очах моїх їх повбивайте. А як це оповiв, Вiн далi пiшов, 28

простуючи в Єрусалим. I ото, як наблизився до Вiтфагiї й Вiфанiї, на горi, що Оливною зветься, 29

Вiн двох учнiв послав, наказуючи: Iдiть у село, яке перед вами; увiйшовши до нього, знайдете при- 30

в’язане осля, що на нього нiколи нiхто iз людей не сiдав. Вiдв’яжiть його, i приведiть. Коли ж вас 31

хто спитає: Нащо вiдв’язуєте?, вiдкажiть тому так: Господь потребує його. Посланцi ж вiдiйшли, i 32

знайшли, як Вiн їм був сказав. А коли осля стали вiдв’язувати, хазяї його їх запитали: Нащо осля 33

ви вiдв’язуєте? Вони ж вiдказали: Господь потребує його. I вони привели до Iсуса його, i, поклав- 34, 35

ши одежу свою на осля, посадили Iсуса. Коли ж Вiн їхав, вони простилали одежу свою по дорозi. 36

А як Вiн наближався вже до сходу з гори Оливної, то ввесь натовп учнiв, радiючи, почав гучним 37

голосом Бога хвалити за всi чуда, що бачили, кажучи: Благословенний Цар, що йде у Господнє 38

Iм’я! Мир на небесах, i слава на висотi! А деякi фарисеї з народу сказали до Нього: Учителю, за- 39

борони Своїм учням! А Вiн їм промовив у вiдповiдь: Кажу вам, що коли цi замовкнуть, то камiння 40

кричатиме! I коли Вiн наблизився, i мiсто побачив, то заплакав за ним, i сказав: О, якби й ти хоч 41, 42

цього дня пiзнало, що потрiбне для миру тобi! Та тепер вiд очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на 43

тебе тi днi, i твої вороги тебе валом оточать, i обляжуть тебе, i стиснуть тебе звiдусюди. I зрiвняють 44

з землею тебе, i поб’ють твої дiти в тобi, i не позоставлять у тобi каменя на каменi, бо не зрозумiло
ти часу вiдвiдин твоїх... А коли Вiн у храм увiйшов, то почав виганяти продавцiв, до них кажучи: 45, 46

Написано: Дiм Мiй дiм молитви, а ви з нього зробили печеру розбiйникiв. I Вiн кожного дня у 47
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храмi навчав. А первосвященики й книжники й найважнiшi з народу шукали, щоб Його погубити,
але не знаходили, що вчинити Йому, бо ввесь народ горнувся до Нього та слухав Його.48

I сталось одного з тих днiв, як навчав Вiн у храмi людей, та Добру Новину звiщав, прийшли20
первосвященики й книжники з старшими, та й до Нього промовили, кажучи: Скажи нам, якою2

владою Ти чиниш оце? Або хто Тобi владу цю дав? I промовив до них Вiн у вiдповiдь: Запитаю й Я3

вас одну рiч, i вiдповiдайте Менi: Iванове хрищення з неба було, чи вiд людей? Вони ж мiркували4, 5

собi й говорили: Коли скажемо: З неба, вiдкаже: Чого ж ви йому не повiрили? А як скажемо: Вiд6

людей, то всi люди камiнням поб’ють нас, бо були переконанi, що Iван то пророк. I вони вiдповiли,7

що не знають, iзвiдки... А Iсус вiдказав їм: То й Я не скажу вам, якою владою Я це чиню. I Вiн8, 9

розповiдати почав людям притчу оцю. Один чоловiк насадив виноградника, i вiддав його винарям,
та й вiдбув на час довший. А певного часу послав вiн раба до своїх винарiв, щоб дали йому час-10

тку з плодiв виноградника. Та побили його винарi, i вiдiслали нi з чим. I знову послав вiн до них11

раба iншого, а вони й того збили й зневажили, та й вiдiслали нi з чим. I послав вiн ще третього,12

а вони й того зранили й вигнали. Сказав тодi пан виноградника: Що маю робити? Пошлю свого13

сина улюбленого, може його посоромляться... Винарi ж, як його вгледiли, мiркували собi та ка-14

зали: Це спадкоємець; ходiм, замордуймо його, щоб спадщина наша була. I вони його вивели за15

виноградника, та й убили... Що ж зробить їм пан виноградника? Вiн прийде та й вигубить цих ви-16

нарiв, виноградника ж iншим вiддасть. Слухачi ж повiли: Нехай цього не станеться! А Вiн глянув17

на них та й сказав: Що ж оце, що написане: Камiнь, що його будiвничi вiдкинули, той нарiжним
став каменем! Кожен, хто впаде на цей камiнь розiб’ється, а на кого вiн сам упаде, то розчавить18

його. А книжники й первосвященики руки на Нього хотiли накласти тiєї години, але побоялись19

народу. Бо вони розумiли, що про них Вiн цю притчу сказав. I вони слiдкували за Ним, i пiдiсла-20

ли пiдглядачiв, якi праведних iз себе вдавали, щоб зловити на словi Його, i Його видати урядовi й
владi намiсника. I вони запитали Його та сказали: Учителю, знаємо ми, що Ти добре говориш i21

навчаєш, i не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати22

податок для кесаря, чи нi? Знаючи ж їхню хитрiсть, сказав Вiн до них: Чого ви Мене випробо-23

вуєте? Покажiте динарiя Менi. Чий образ i напис вiн має? Вони вiдказали: Кесарiв. А Вiн їм24, 25

вiдказав: Тож вiддайте кесареве кесаревi, а Боговi Боже! I не могли вони перед людьми зловити26

на словi Його. I дивувались вони з Його вiдповiдi, та й замовкли. I пiдiйшли дехто iз саддукеїв,27

що твердять, нiби немає воскресiння, i запитали Його, та сказали: Учителю, Мойсей написав нам:28

Як умре кому брат, який має дружину, а помре бездiтний, то нехай його брат вiзьме дружину, i вiд-
новить насiння для брата свого. Було ж сiм братiв. I перший, узявши дружину, бездiтний умер. I29, 30

другий узяв був ту дружину, та й той вмер бездiтний. I третiй узяв був її, так само й усi семеро, i31

вони дiтей не позоставили, та й повмирали. А по всiх умерла й жiнка. А в воскресiннi котрому iз32, 33

них вона дружиною буде? Бо семеро мали за дружину її. Iсус же промовив у вiдповiдь їм: Женя-34

ться й замiж виходять сини цього вiку. А тi, що будуть достойнi того вiку й воскресiння з мертвих,35

не будуть нi женитись, нi замiж виходити, нi вмерти вже не можуть, бо рiвнi вони Анголам, i вони36

сини Божi, синами воскресiння бувши. А що мертвi встають, то й Мойсей показав при кущi, коли37

вiн назвав Господа Богом Авраамовим, i Богом Iсаковим, i Богом Якововим. Бог же не є Богом38

мертвих, а живих, бо всi в Нього живуть. Дехто ж iз книжникiв вiдповiли та сказали: Учителю, Ти39

добре сказав! I вже не насмiлювалися питати Його нi про що. I сказав Вiн до них: Як то кажуть,40, 41

що Христос син Давидiв? Таж Давид сам говорить у книзi Псалмiв: Промовив Господь Господевi42

моєму: сядь праворуч Мене, поки не покладу Я Твоїх ворогiв пiднiжком ногам Твоїм! Отже, Да-43, 44

вид Його Господом зве, як же Вiн йому син? I, як увесь народ слухав, Вiн промовив до учнiв Своїх:45

Стережiться книжникiв, що хочуть у довгих одежах ходити, i люблять привiти на ринках, i першi46

лавки в синагогах, i першi мiсця на бенкетах, що вдовинi хати поїдають, i моляться довго напоказ,47

вони тяжче осудження приймуть!
I поглянув Вiн угору, i побачив заможних, що кидали дари свої до скарбницi. Побачив i вбогу21, 2

вдовицю одну, що двi лептi туди вона вкинула. I сказав Вiн: Поправдi кажу вам, що ця вбога вдо-3

виця вкинула бiльше за всiх! Бо всi клали вiд лишка свого в дар Боговi, а вона поклала з убозтва4

свого ввесь прожиток, що мала... Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцiнним5

камiнням та дарами, тодi Вiн прорiк: Надiйдуть тi днi, коли з того, що бачите, не зостанеться й6
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каменя на каменi, який не зруйнується... I запитали Його та сказали: Учителю, коли ж оце ста- 7

неться? I, яка буде ознака, коли має початися це? Вiн же промовив: Стережiться, щоб вас хто не 8

звiв. Бо багато-хто прийдуть в Iм’я Моє, кажучи: Це Я, i Час наблизився. Та за ними не йдiть! I, 9

як про вiйни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому. Але це не кi-
нець ще. Тодi промовляв Вiн до них: Повстане народ на народ, i царство на царство. I будуть 10, 11

землетруси великi та голод, та помiр мiсцями, i страшнi та великi ознаки на небi. Але перед усiм 12

тим накладуть на вас руки свої, i переслiдувати будуть, i видаватимуть вас у синагоги й в’язницi, i
поведуть вас до царiв та правителiв через Iм’я Моє. Але це стане вам на свiдоцтво. Отож, по- 13, 14

кладiть у серця свої наперед не гадати, що будете вiдповiдати, бо дам Я вам мову та мудрiсть, що 15

не зможуть противитись чи суперечити їй всi противники вашi. I будуть вас видавати i батьки, i 16

брати, i рiдня, i друзi, а декому з вас заподiють i смерть. I за Iм’я Моє будуть усi вас ненавидiти. 17

Але й волосина вам iз голови не загине! Терпеливiстю вашою душi свої ви здобудете. А коли ви 18, 19, 20

побачите Єрусалим, вiйськом оточений, тодi знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тодi 21

тi, хто в Юдеї, нехай у гори втiкають; хто ж у серединi мiста, нехай вийдуть; хто ж в околицях, хай
не вертаються в нього! Бо то будуть днi помсти, щоб виконалося все написане. Горе ж вагiтним та 22, 23

тим, хто годує грудьми, у тi днi, бо буде велика нужда на землi та гнiв над цим людом! I поляжуть 24

пiд гострим мечем, i заберуть до неволi помiж усi народи, i погани топтатимуть Єрусалим, аж поки
не скiнчиться час тих поган... I будуть ознаки на сонцi, i мiсяцi, i зорях, i тривога людей на землi, i 25

збентеження вiд шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвiти вiд страху й чекання того, що йде 26

на ввесь свiт, бо сили небеснi порушаться. I побачать тодi Сина Людського, що йтиме на хмарах 27

iз силою й великою славою! Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь, i пiдiймiть свої голо- 28

ви, бо зближається ваше визволення! I розповiв Вiн їм притчу: Погляньте на фiгове дерево, i на 29

всiлякi дерева: як вони вже розпукуються, то, бачивши це, самi знаєте, що близько вже лiто. Так 30, 31

i ви, як побачите, що дiється це, то знайте, що Боже Царство вже близько! Поправдi кажу вам: 32

Не перейде цей рiд, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова Мої! 33

Уважайте ж на себе, щоб вашi серця не обтяжувалися ненажерством та п’янством, i життєвими 34

клопотами, i щоб день той на вас не прийшов несподiвано, немов сiтка; бо вiн прийде на всiх, що 35

живуть на поверхнi всiєї землi. Тож пильнуйте, i кожного часу молiться, щоб змогли ви уникнути 36

всього того, що має вiдбутись, та стати перед Сином Людським! За дня ж Вiн у храмi навчав, а 37

на нiч виходив та перебував на горi, що зветься Оливна. А зранку всi люди до Нього приходили в 38

храм, щоб послухати Його.
Наближалося ж свято Опрiснокiв, що Пасхою зветься. А первосвященики й книжники стали 22, 2

шукати, як би вбити Його, та боялись народу... Сатана ж увiйшов у Юду, званого Iскарiот, одного 3

з Дванадцятьох. I вiн пiшов, i почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як вiн ви- 4

дасть Його. Тi ж зрадiли, i погодилися дати йому срiбнякiв. I вiн обiцяв, i шукав вiдповiдного часу, 5, 6

щоб їм видати Його без народу... I настав день Опрiснокiв, коли пасху приносити в жертву нале- 7

жало. I послав Вiн Петра та Iвана, говорячи: Пiдiть, i приготуйте нам пасху, щоб її спожили ми. А 8, 9

вони запитали Його: Де Ти хочеш, щоб ми приготували? А Вiн їм вiдказав: Ось, як будете входити 10

в мiсто, стрiне вас чоловiк, воду несучи у глековi, iдiть за ним аж до дому, куди вiн увiйде. I скажiть 11

до господаря дому: Учитель питає тебе: Де кiмната, в якiй споживу зо Своїми учнями пасху? I вiн 12

вам покаже велику горницю вистелену: там приготуйте. I вони вiдiйшли, i знайшли, як Вiн їм гово- 13

рив, i зачали там готувати пасху. А коли настав час, сiв до столу, i апостоли з Ним. I промовив до 14, 15

них: Я дуже бажав спожити цю пасху iз вами, перш нiж муки прийму. Бо кажу вам, що вже спожи- 16

вати не буду її, поки сповниться в Божому Царствi вона. Узявши ж чашу, i вчинивши подяку, Вiн 17

промовив: Вiзьмiть її, i подiлiть мiж собою. Кажу ж вам, що вiднинi не питиму Я вiд оцього плоду 18

виноградного, доки Божеє Царство не прийде. Узявши ж хлiб i вчинивши подяку, поламав i дав 19

їм, проказуючи: Це тiло Моє, що за вас вiддається. Це чинiть на спомин про Мене! По вечерi так 20

само ж i чашу, говорячи: Оця чаша Новий Заповiт у Моїй кровi, що за вас проливається. Та однак, 21

за столом ось зо Мною рука Мого зрадника. Бо Син Людський iде, як призначено; але горе тому 22

чоловiковi, хто Його видає! А вони почали мiж собою питати, котрий з них мав би це вчинити? I 23, 24

сталось мiж ними й змагання, котрий з них уважатися має за бiльшого. Вiн же промовив до них: 25

Царi народiв панують над ними, а тi, що ними володiють, доброчинцями звуться. Але не так ви: 26
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хто найбiльший мiж вами, нехай буде, як менший, а начальник як службовець. Бо хто бiльший: чи27

той, хто сидить при столi, чи хто прислуговує? Чи не той, хто сидить при столi? А Я серед вас, як
службовець. Ви ж отi, що перетривали зо Мною в спокусах Моїх, i Я вам заповiтую Царство, як28, 29

Отець Мiй Менi заповiв, щоб ви в Царствi Моїм споживали й пили за столом Моїм, i щоб ви на30

престолах засiли судити дванадцять племен Iзраїлевих. I промовив Господь: Симоне, Симоне, ось31

сатана жадав вас, щоб вас пересiяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась32

вiра твоя; ти ж колись, як навернешся, змiцни браттю свою! А той вiдказав Йому: Господи, я з33

Тобою готовий iти до в’язницi й на смерть! Вiн же прорiк: Говорю тобi, Петре, пiвень не заспiває34

сьогоднi, як ти тричi зречешся, що не знаєш Мене... I Вiн їм сказав: Як Я вас посилав без калитки,35

i без торби, i без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж вiдказали: Нiчого. А тепер каже їм хто36

має калитку, нехай вiзьме, теж i торбу; хто ж не має, нехай продасть одiж свою та й купить меча.
Говорю бо Я вам, що виконатися на Менi має й це ось написане: До злочинцiв Його зараховано.37

Бо те, що про Мене, виконується. I сказали вони: Господи, ось тут два мечi. А Вiн їм вiдказав: До-38

сить! I Вiн вийшов, i пiшов за звичаєм на гору Оливну. А за Ним пiшли учнi Його. А прийшовши39, 40

на мiсце, сказав їм: Молiться, щоб не впасти в спокусу. А Вiн Сам, вiдiйшовши вiд них, як доки-41

нути каменем, на колiна припав та й молився, благаючи: Отче, як волiєш, пронеси мимо Мене цю42

чашу! Та проте не Моя, а Твоя нехай станеться воля!... I Ангол iз неба з’явився до Нього, i додавав43

Йому сили. А як був у смертельнiй тривозi, ще пильнiш Вiн молився. I пiт Його став, немов каплi44

крови, що спливали на землю... I, пiдвiвшись з молитви, Вiн до учнiв прийшов, i знайшов їх, що45

спали з журби... I промовив до них: Чого ви спите? Уставайте й молiться, щоб не впасти в спокусу!46

I, коли Вiн iще говорив, ось народ з’явився, i один iз Дванадцятьох, що Юдою зветься, iшов перед47

ними. I вiн пiдiйшов до Iсуса, щоб поцiлувати Його. Бо вiн знака їм дав був: кого я поцiлую, то Вiн!
Iсус же промовив до нього: Чи оце поцiлунком ти, Юдо, видаєш Сина Людського? А тi, що були48, 49

з Ним, як побачили, що має статись, сказали Йому: Господи, чи мечем нам не вдарити? I, один iз50

них рубонув раба первосвященикового, та й вiдтяв праве вухо йому. Та Iсус вiдiзвався й сказав:51

Лишiть, уже досить! I, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до первосвященикiв i влади52

сторожi храму та старших, що прийшли проти Нього, промовив Iсус: Немов на розбiйника вийшли
з мечами та киями... Як щоденно Я з вами у храмi бував, не пiднесли на Мене ви рук. Та це ваша53

година тепер, i влада темряви... А схопивши Його, повели й привели у дiм первосвященика. Петро54

ж здалека йшов слiдкома. Як розклали ж огонь серед двору, i вкупi сидiли, сидiв i Петро помiж55

ними. А служниця одна його вгледiла, як сидiв коло свiтла, i, придивившись до нього, сказала: I56

цей був iз Ним! I вiдрiкся вiд Нього вiн, твердячи: Не знаю я, жiнко, Його! Незабаром же другий57, 58

побачив його та й сказав: I ти вiд отих. А Петро вiдказав: Нi, чоловiче!... I як часу минуло з годи-59

ну, хтось iнший твердив i казав: Поправдi, i цей був iз Ним, бо вiн галiлеянин. А Петро вiдказав:60

Чоловiче, не вiдаю, про що ти говориш... I зараз, як iще говорив вiн, пiвень заспiвав. I Господь61

обернувся й подививсь на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав Вiн йому: Перше, нiж
заспiває пiвень, вiдречешся ти тричi вiд Мене. I, вийшовши звiдти, вiн гiрко заплакав! А люди,62, 63

якi ув’язнили Iсуса, знущалися з Нього та били. I, закривши Його, вони били Його по обличчi, i64

питали Його, приговорюючи: Пророкуй, хто то вдарив Тебе? I багато iнших богозневаг говорили65

на Нього вони... А коли настав день, то зiбралися старшi народу, первосвященики й книжники,66

i повели Його в синедрiон свiй, i казали: Коли Ти Христос, скажи нам. А Вiн їм вiдповiв: Коли67

Я вам скажу, не повiрите ви. А коли й поспитаю вас Я, не дасте Менi вiдповiдi. Незабаром Син68, 69

Людський сидiтиме по правицi сили Божої! Тодi всi запитали: То Ти Божий Син? А Вiн їм вiдповiв:70

Самi кажете ви, що то Я... А вони вiдказали: Нащо потрiбнi ще свiдки для нас? Бо ми чули самi з71

Його уст!
I знялися всi їхнi збори, i повели до Пилата Його. I зачали оскаржати Його й говорити: Ми23, 2

ствердили, що Цей ворохобить народ наш, i забороняє податок давати кесаревi, та й говорить, що
Вiн, Христос Цар. I Пилат запитав Його, кажучи: Чи Ти Цар Юдейський? А Вiн вiдказав йому в3

вiдповiдь: Сам ти кажеш... I Пилат сказав первосвященикам та до народу: Я не знаходжу жадної4

провини в Цiй Людинi. А вони намагались, говорячи: Вiн бунтує народ, навчаючи в усiй Юдеї,5

вiд Галiлеї почавши аж посi. А Пилат, вчувши про Галiлею, спитав: Хiба Вiн галiлеянин? I, дi-6, 7
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знавшись, що Вiн iз влади Iрода, вiдiслав Його Iродовi, бо той в Єрусалимi також перебував тими
днями. Коли ж Iрод побачив Iсуса, то дуже зрадiв, бо вiн вiд давнього часу бажав Його бачити, 8

багато за Нього чував, i сподiвався побачити чудо яке, що буває вiд Нього. I багато питався Йо- 9

го, та нiчого не вiдповiдав Вiн йому. I стояли тут первосвященики й книжники, та завзято Його 10

оскаржали. Тодi Iрод iз вiйськом своїм iзневажив Його й насмiявся, зодягнувши Його в яснобiлу 11

одiж, i вiдiслав до Пилата Його. I того дня стали Iрод iз Пилатом за приятелiв мiж собою, бо дав- 12

нiш ворожнеча мiж ними була. А Пилат скликав первосвященикiв, i старшин, i народ, i промовив 13, 14

до них: Привели ви менi Чоловiка Цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвiдав,
i не знаходжу в Людинi Оцiй анi однiєї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також Iрод, бо вiн 15

вiдiслав Його нам. I ось нiчого, що на смерть заслуговувало б, Вiн не вчинив. Отже я покараю 16

Його й вiдпущу. Бо повинен був їм вiдпустити одного на свято. А народ став кричати й казати: 17, 18

Вiзьми Цього, вiдпусти ж нам Варавву! А той за повстання одне, яке сталося в мiстi, i за вбив- 19

ство посаджений був до в’язницi. I знову сказав їм Пилат, хотячи вiдпустити Iсуса. Та кричали 20, 21

вони й говорили: Розiпни, розiпни Його! Вiн же втретє промовив до них: Яке ж зло вчинив Вiн? 22

Я нiчого, що на смерть заслуговувало б, на Нiм не знайшов. Отже я покараю Його й вiдпущу. А 23

вони сильним криком свого домагалися, та вимагали розп’ясти Його. I взяв гору крик їхнiй та пер-
восвященикiв. I Пилат присудив, щоб було, як просили вони: вiдпустив їм Варавву, посадженого 24, 25

за повстання та вбивство в в’язницю, за якого просили вони, а Iсуса вiддав їхнiй волi... I як Його 26

повели, то схопили якогось Симона iз Кiрiнеї, що з поля вертався, i поклали на нього хреста, щоб
вiн нiс за Iсусом! А за Ним iшов натовп великий людей i жiнок, якi плакали та голосили за Ним. А 27, 28

Iсус обернувся до них та й промовив: Дочки єрусалимськi, не ридайте за Мною, за собою ридайте й
за дiтьми своїми! Бо ось днi настають, коли скажуть: Блаженнi неплiднi, та утроби, якi не родили, 29

i груди, що не годували... Тодi стануть казати горам: Поспадайте на нас, а узгiр’ям: Покрийте нас! 30

Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому? I вели з Ним також двох злочинникiв 31, 32

iнших, щоб убити. А коли прибули на те мiсце, що звуть Череповище, розп’яли тут Його та зло- 33

чинникiв, одного праворуч, а одного лiворуч. Iсус же промовив: Отче, вiдпусти їм, бо не знають, 34

що чинять вони!... А як Його одiж дiлили, то кидали жереба. А люди стояли й дивились... Насмiха- 35

лися з ними й старшини, говорячи: Вiн iнших спасав, нехай Сам Себе визволить, коли Вiн Христос,
Божий Обранець! I вояки глузували з Нього: приступаючи, оцет Йому подавали, i казали: Коли 36, 37

Цар Ти Юдейський, спаси Себе Сам! Був же й напис над Ним письмом грецьким, латинським 38

i гебрейським написаний: Це Цар Юдейський. А один iз розп’ятих злочинникiв став зневажати 39

Його й говорити: Чи Ти не Христос? То спаси Себе й нас! Обiзвався ж той другий, i докоряв йому, 40

кажучи: Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засудженi, 41

i належну заплату за вчинки свої беремо, Цей же жадного зла не вчинив. I сказав до Iсуса: Спога- 42

дай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє! I промовив до нього Iсус: Поправдi кажу тобi: 43

ти будеш зо Мною сьогоднi в раю! Наближалася шоста година, i темрява стала по цiлiй землi аж 44

до години дев’ятої... I сонце затьмилось, i в храмi завiса роздерлась надвоє... I, скрикнувши го- 45, 46

лосом гучним, промовив Iсус: Отче, у руки Твої вiддаю Свого духа! I це прорiкши, Вiн духа вiддав...
Коли ж сотник побачив, що сталось, вiн Бога прославив, говорячи: Дiйсно праведний був Чоловiк 47

Цей! I ввесь натовп, який зiйшовсь на видовище це, як побачив, що сталось, бив у груди себе та 48

вертався... Усi ж знайомi Його й тi жiнки, що прийшли були з Ним iз Галiлеї, здалека стояли й 49

дивились на це... I ось муж, на iм’я йому Йосип, що був радником синедрiону, людина шановна i 50

праведна, не пристав вiн до ради та чину їх, iз Ариматеї, юдейського мiста, що й сам сподiвався 51

Божого Царства, цей прийшов до Пилата, i тiла Iсусового став просити. I Йосип, знявши Його, 52, 53

обгорнув плащаницею, i поклав Його в гробi, що в скелi був висiчений, i що в ньому нiколи нiхто не
лежав. День той був Приготування, i наставала субота. А жiнки, що прийшли були з Ним iз Га- 54, 55

лiлеї, iшли слiдом, i вони бачили гроба, i як покладене тiло Його. Повернувшись, вони наготували 56

пахощiв i мира, а в суботу, за заповiддю, спочивали.
А дня першого в тижнi прийшли вони рано вранцi до гробу, несучи наготованi пахощi, та й за- 24, 2

стали, що камiнь вiд гробу вiдвалений був. А ввiйшовши, вони не знайшли тiла Господа Iсуса. I 3, 4
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сталось, як безраднi були вони в цiм, ось два мужi в одежах блискучих з’явились при них. А ко-5

ли налякались вони й посхиляли обличчя додолу, тi сказали до них: Чого ви шукаєте Живого мiж
мертвими? Нема Його тут, бо воскрес! Пригадайте собi, як Вiн вам говорив, коли ще перебував в6

Галiлеї. Вiн казав: Сину Людському треба бути виданому до рук грiшних людей, i розп’ятому бути,7

i воскреснути третього дня. I згадали вони тi слова Його! А вернувшись вiд гробу, про все те спо-8, 9

вiстили Одинадцятьох та всiх iнших. То були: Марiя Магдалина, i Iванна, i Марiя, мати Яковова,10

i iншi з ними, i вони розповiли апостолам це. Та слова їхнi здалися їм вигадкою, i не повiрено їм.11

Петро ж устав та до гробу побiг, i, нахилившися, бачить лежать самi тiльки покривала... I вернувсь12

вiн до себе, i дивувався, що сталось... I ото, двоє з них того ж дня йшли в село, на iм’я Еммаус,13

що вiд Єрусалиму лежало на стадiй iз шiстдесят. I розмовляли вони мiж собою про все те, що14

сталося. I ото, як вони розмовляли, i розпитували один одного, пiдiйшов Сам Iсус, i пiшов разом15

iз ними. Очi ж їхнi були стриманi, щоб Його не пiзнали. I спитався Вiн їх: Що за речi такi, що16, 17

про них мiж собою в дорозi мiркуєте, i чого ви сумнi? I озвався один, йому ймення Клеопа, та й18

промовив до Нього: Ти хiба тут у Єрусалимi єдиний захожий, що не знає, що сталося в нiм цими
днями? I спитався Вiн їх: Що таке? А вони розповiли Йому: Про Iсуса Назарянина, що Пророк19

був, могутнiй у дiлi й у словi перед Богом i всiм народом. Як первосвященики й наша старшина20

Його вiддали на суд смертний, i Його розп’яли... А ми сподiвались були, що Це Той, що має Iзра-21

їля визволити. I до того, оце третiй день вже сьогоднi, як усе оте сталося... А дехто з наших жiнок,22

що рано були коло гробу, нас здивували: вони тiла Його не знайшли, та й вернулися й оповiда-23

ли, що бачили й з’явлення Анголiв, якi кажуть, що живий Вiн... I пiшли дехто з наших до гробу, i24

знайшли так, як казали й жiнки; та Його не побачили... Тодi Вiн сказав їм: О, безумнi й запеклого25

серця, щоб повiрити всьому, про що сповiщали Пророки! Чи ж Христовi не це перетерпiти треба26

було, i ввiйти в Свою славу? I Вiн почав вiд Мойсея, i вiд Пророкiв усiх, i виясняв їм зо всього27

Писання, що про Нього було. I наблизились вони до села, куди йшли. А Вiн удавав, нiби хоче йти28

далi. А вони не пускали Його й намовляли: Зостанься з нами, бо вже вечорiє, i кiнчається день. I29

Вiн увiйшов, щоб iз ними побути. I ото, коли сiв Вiн iз ними до столу, то взяв хлiб, поблагословив,30

i, ламаючи, їм подавав... Тодi очi вiдкрилися їм, i пiзнали Його. Але Вiн став для них невидимий...31

I говорили вони один одному: Чи не палало нам серце обом, коли промовляв Вiн до нас по дорозi,32

i коли виясняв нам Писання?... I зараз устали вони, i повернулись до Єрусалиму, i знайшли там у33

зборi Одинадцятьох, i тих, що з ними були, якi розповiдали, що Господь дiйсно воскрес, i з’явився34

був Симоновi. А вони розповiли, що сталось було на дорозi, i як пiзнали Його в ламаннi хлiба. I,35, 36

як вони говорили оце, Сам Iсус став мiж ними, i промовив до них: Мир вам! А вони налякалися37

та перестрашились, i думали, що бачать духа. Вiн же промовив до них: Чого ви стривожились?38

I пощо тi думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки Мої та на ноги Мої, це ж Я Сам!39

Доторкнiться до Мене й дiзнайтесь, бо не має дух тiла й костей, а Я, бачите, маю. I, промовивши40

це, показав Вiн їм руки та ноги. I, як ще не йняли вони вiри з радощiв та дивувались, Вiн сказав41

їм: Чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали Йому кусника риби печеної та стiльника медового.42

I, взявши, Вiн їв перед ними. I промовив до них: Це слова, що казав Я до вас, коли був iще з вами:43, 44

Потрiбно, щоб виконалось усе, що про Мене в Законi Мойсеєвiм, та в Пророкiв, i в Псалмах на-
писане. Тодi розум розкрив їм, щоб вони розумiли Писання. I сказав Вiн до них: Так написано є,45, 46

i так потрiбно було постраждати Христовi, i воскреснути з мертвих дня третього, i щоб у Ймення47

Його проповiдувалось покаяння, i прощення грiхiв мiж народiв усiх, вiд Єрусалиму почавши. А ви48

свiдки того. I ось Я посилаю на вас обiтницю Мого Отця; а ви позостаньтеся в мiстi, аж поки зодя-49

гнетесь силою з висоти. I Вiн вивiв за мiсто їх аж до Вiфанiї; i, знявши руки Свої, поблагословив50

їх. I сталось, як Вiн благословляв їх, то зачав вiдступати вiд них, i на небо возноситись. А вони51, 52

поклонились Йому, i повернулись до Єрусалиму з великою радiстю. I постiйно вони перебували в53

храмi, переславляючи й хвалячи Бога. Амiнь.



ЄВАНГЕЛIЯ

ВIД СВ. IВАНА

С
поконвiку було Слово, а Слово в Бога було, i Бог було Слово. Воно в Бога було спокон- 1, 2

вiку. Усе через Нього повстало, i нiщо, що повстало, не повстало без Нього. I життя 3, 4

було в Нiм, а життя було Свiтлом людей. А Свiтло у темрявi свiтить, i темрява не обгор- 5

нула його. Був один чоловiк, що вiд Бога був посланий, йому ймення Iван. Вiн прийшов 6, 7

на свiдоцтво, щоб засвiдчити про Свiтло, щоб повiрили всi через нього. Вiн тим Свiтлом не був, 8

але свiдчити мав вiн про Свiтло. Свiтлом правдивим був Той, Хто просвiчує кожну людину, що 9

приходить на свiт. Воно в свiтi було, i свiт через Нього повстав, але свiт не пiзнав Його. До свого 10, 11

Воно прибуло, та свої вiдцурались Його. А всiм, що Його прийняли, їм владу дало дiтьми Божими 12

стати, тим, що вiрять у Ймення Його, що не з крови, анi з пожадливости тiла, анi з пожадливости 13

мужа, але народились вiд Бога. I Слово сталося тiлом, i перебувало мiж нами, повне благодатi 14

та правди, i ми бачили славу Його, славу як Однородженого вiд Отця. Iван свiдчить про Нього, 15

i кликав, говорячи: Це був Той, що про Нього казав я: Той, Хто прийде за мною, iснував передо
мною, бо був перше, нiж я. А з Його повноти ми одержали всi, а то благодать на благодать. За- 16, 17

кон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з’явилися через Iсуса Христа. Нiхто Бога 18

нiколи не бачив, Однороджений Син, що в лонi Отця, Той Сам виявив був. А це ось свiдоцтво Iва- 19

нове, як юдеї послали були з Єрусалиму священикiв та Левитiв, щоб спитали його: Хто ти такий?
I вiн визнав, i не зрiкся, а визнав: Я не Христос. I запитали його: А хто ж? Чи Iлля? I вiдказує: 20, 21

Нi! Чи пророк? I дав вiдповiдь: Нi! Сказали ж йому: Хто ж ти такий? щоб дати вiдповiдь тим, хто 22

послав нас. Що ти кажеш про себе самого? Вiдказав: Я голос того, хто кличе: В пустинi рiвняйте 23

дорогу Господню, як Iсая пророк заповiв. Посланцi ж iз фарисеїв були. I вони запитали його та 24, 25

сказали йому: Для чого ж ти христиш, коли ти не Христос, нi Iлля, нi пророк? Вiдповiв їм Iван, 26

промовляючи: Я водою хрищу, а мiж вами стоїть, що Його ви не знаєте. Вiн Той, Хто за мною йде, 27

Хто до мене був, Кому розв’язати ремiнця вiд узуття Його я негiдний. Це в Вiфанiї дiялося, на тiм 28

боцi Йордану, де христив був Iван. Наступного дня Iван бачить Iсуса, що до нього йде, та й каже: 29

Оце Агнець Божий, що на Себе грiх свiту бере! Це Той, що про Нього казав я: За мною йде Муж, 30

що передо мною Вiн був, бо був перше, нiж я. I не знав я Його; та для того прийшов я, христивши 31

водою, щоб Iзраїлевi Вiн з’явився. I свiдчив Iван, промовляючи: Бачив я Духа, що сходив, як го- 32

луб, iз неба, та зоставався на Ньому. I не знав я Його, але Той, Хто христити водою послав мене, 33

менi оповiв: Над Ким Духа побачиш, що сходить i зостається на Ньому, це Той, Хто христитиме
Духом Святим. I я бачив, i засвiдчив, що Вiн Божий Син! Наступного дня стояв знову Iван та 34, 35

двоє з учнiв його. I, поглянувши на Iсуса, що проходив, Вiн сказав: Ото Агнець Божий! I почули 36, 37

два учнi, як вiн говорив, та й пiшли за Iсусом. А Iсус обернувся й побачив, що вони йшли за Ним, 38

та й каже до них: Чого ви шукаєте? А вони вiдказали Йому: Раввi перекладене це визначає: Учи-
телю, де Ти живеш? Вiн говорить до них: Ходiть i побачте! Тi пiшли та й побачили, де Вiн жив, i 39

в Нього той день перебули. Було ж коло години десятої. А один iз тих двох, що чули вiд Iвана та 40

йшли вслiд за Ним, був Андрiй, брат Симона Петра. Вiн знайшов перше Симона, брата свого, та й 41

говорить до нього: Знайшли ми Месiю, що визначає: Христос. I привiв вiн його до Iсуса. На нього 42

ж споглянувши, промовив Iсус: Ти Симон, син Йонин; будеш званий ти Кифа, що визначає: скеля.
Наступного дня захотiв Вiн пiти в Галiлею. I знайшов Вiн Пилипа та й каже йому: Iди за Мною! А 43, 44

Пилип iз Вiфсаїди походив, iз мiста Андрiя й Петра. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому: 45

Ми знайшли Того, що про Нього писав був Мойсей у Законi й Пророки, Iсуса, сина Йосипового, iз
Назарету. I сказав йому Нафанаїл: Та хiба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже: 46

Прийди та побач. Iсус, угледiвши Нафанаїла, що до Нього йде, говорить про нього: Ото справдi 47

iзраїльтянин, що немає в нiм пiдступу! Говорить Йому Нафанаїл: Звiдки знаєш мене? Iсус вiдпо- 48

вiв i до нього сказав: Я бачив тебе ще давнiш, нiж Пилип тебе кликав, як пiд фiговим деревом був
ти. Вiдповiв Йому Нафанаїл: Учителю, Ти Син Божий, Ти Цар Iзраїлiв! Iсус вiдповiв i до нього 49, 50

сказав: Через те вiриш ти, що сказав Я тобi, що пiд фiговим деревом бачив тебе? Бiльш вiд цього
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побачиш! I Вiн каже йому: Поправдi, поправдi кажу вам: Вiдтепер ви побачите небо вiдкрите та51

Анголiв Божих, що на Людського Сина пiдiймаються та спускаються.
А третього дня весiлля справляли в Канi Галiлейськiй, i була там Iсусова мати. На весiлля за-2, 2

прошений був теж Iсус та учнi Його. Як забракло ж вина, то мати Iсусова каже до Нього: Не3

мають вина! Iсус же вiдказує їй: Що тобi, жоно, до Мене? Не прийшла ще година Моя! А мати4, 5

Його до слуг каже: Зробiть усе те, що Вiн вам скаже! Було тут шiсть камiнних посудин на воду,6

що стояли для очищення юдейського, що вiдер по двi чи по три вмiщали. Iсус каже до слуг: На-7

повнiть водою посудини. I їх поналивали вщерть. I Вiн каже до них: Тепер зачерпнiть, i занесiть8

до весiльного старости. I занесли. Як весiльний же староста скуштував воду, що сталась вином,9

а вiн не знав, звiдки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тодi молодого та й10

каже йому: Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тодi гiрше; а ти добре ви-
но аж на досi зберiг... Такий початок чудам зробив Iсус у Канi Галiлейськiй, i виявив славу Свою.11

I ввiрували в Нього учнi Його. Пiсля цього вiдправивсь Вiн Сам, i мати Його, i брати Його, i Його12

учнi до Капернауму, i там перебули небагато днiв. А зближалася Пасха юдейська, i до Єрусалиму13

подався Iсус. I знайшов Вiн, що продавали у храмi волiв, i овець, i голубiв, та сидiли мiняльники.14

I, зробивши бича з мотузкiв, Вiн вигнав iз храму всiх, вiвцi й воли, а мiняльникам грошi розсипав,15

i поперевертав їм столи. I сказав продавцям голубiв: Заберiть оце звiдси, i не робiть iз дому Отця16

Мого дому торгового! Тодi учнi Його згадали, що написано: Ревнiсть до дому Твого з’їдає Мене!17

I обiзвались юдеї й сказали Йому: Яке нам знамено покажеш, що Ти можеш робити таке? Iсус18, 19

вiдповiв i промовив до них: Зруйнуйте цей храм, i за три днi Я поставлю його! Вiдказали ж юдеї:20

Сорок шiсть лiт будувався цей храм, а Ти за три днi поставиш його? А Вiн говорив про храм тi-21

ла Свого. Коли ж Вiн iз мертвих воскрес, то учнi Його згадали, що Вiн говорив це, i ввiрували в22

Писання та в слово, що сказав був Iсус. А як в Єрусалимi Вiн був у свято Пасхи, то багато-хто23

ввiрували в Його Ймення, побачивши чуда Його, що чинив. Але Сам Iсус їм не звiрявся, бо Сам24

знав усiх, i потреби не мав, щоб хто свiдчив Йому про людину, бо знав Сам, що в людинi було.25

Був один чоловiк iз фарисеїв Никодим на iм’я, начальник юдейський. Вiн до Нього прийшов3, 2

уночi, та й промовив Йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти вiд Бога, як Учитель, бо не може
нiхто таких чуд учинити, якi чиниш Ти, коли Бог iз ним не буде. Iсус вiдповiв i до нього сказав:3

Поправдi, поправдi кажу Я тобi: Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Цар-
ства. Никодим Йому каже: Як може людина родитися, бувши старою? Хiба може вона ввiйти до4

утроби своїй матерi знову й родитись? Iсус вiдповiв: Поправдi, поправдi кажу Я тобi: Коли хто не5

родиться з води й Духа, той не може ввiйти в Царство Боже. Що вродилося з тiла є тiло, що ж6

уродилося з Духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав Я тобi: Вам необхiдно родитись згори. Дух7, 8

дихає, де хоче, i його голос ти чуєш, та не вiдаєш, звiдкiля вiн приходить, i куди вiн iде. Так буває
i з кожним, хто вiд Духа народжений. Вiдповiв Никодим i до Нього сказав: Як це статися може?9

Iсус вiдповiв i до нього сказав: Ти учитель iзраїльський, то чи ж цього не знаєш? Поправдi, по-10, 11

правдi кажу Я тобi: Ми говоримо те, що ми знаємо, а свiдчимо про те, що ми бачили, але свiдчення
нашого ви не приймаєте. Коли Я говорив вам про земне, та не вiрите ви, то як же повiрите ви,12

коли Я говоритиму вам про небесне? I не сходив на небо нiхто, тiльки Той, Хто з неба зiйшов,13

Людський Син, що на небi. I, як Мойсей пiднiс змiя в пустинi, так мусить пiднесений бути й Син14

Людський, щоб кожен, хто вiрує в Нього, мав вiчне життя. Так бо Бог полюбив свiт, що дав Сина15, 16

Свого Однородженого, щоб кожен, хто вiрує в Нього, не згинув, але мав життя вiчне. Бо Бог не17

послав Свого Сина на свiт, щоб Вiн свiт засудив, але щоб через Нього свiт спасся. Хто вiрує в18

Нього, не буде засуджений; хто ж не вiрує, той вже засуджений, що не повiрив в Iм’я Однородже-
ного Сина Божого. Суд же такий, що свiтло на свiт прибуло, люди ж темряву бiльш полюбили,19

як свiтло, лихi бо були їхнi вчинки! Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить свiтло, i не приходить20

до свiтла, щоб не зганено вчинкiв його. А хто робить за правдою, той до свiтла йде, щоб дiла його21

виявились, бо зробленi в Бозi вони. По цьому прийшов Iсус та учнi Його до країни Юдейської,22

i з ними Вiн там проживав та христив. А Iван теж христив в Енонi поблизу Салиму, бо було там23

багато води; i приходили люди й христились, бо Iван до в’язницi не був ще посаджений. I зчини-24, 25

лось змагання Iванових учнiв з юдеями про очищення. I прийшли до Iвана вони та й сказали йому:26
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Учителю, Той, Хто був iз тобою по той бiк Йордану, про Якого ти свiдчив, ото христить i Вiн, i до
Нього всi йдуть. Iван вiдповiв i сказав: Людина нiчого приймати не може, як їй з неба не дасться. 27

Ви самi менi свiдчите, що я говорив: я не Христос, але посланий я перед Ним. Хто має заручену, 28, 29

той молодий. А дружко молодого, що стоїть i його слухає, дуже тiшиться з голосу молодого. Така
радiсть моя оце здiйснилась! Вiн має рости, я ж малiти. Хто зверху приходить, Той над усiма. Хто 30, 31

походить iз землi, то той земний, i говорить поземному. Хто приходить iз неба, Той над усiма, i що 32

бачив i чув, те Вiн свiдчить, та свiдоцтва Його не приймає нiхто. Хто ж прийняв свiдоцтво Його, 33

той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо Кого Бог послав, Той Божi слова промовляє, бо Духа дає 34

Бог без мiри. Отець любить Сина, i дав усе в Його руку. Хто вiрує в Сина, той має вiчне життя; а 35, 36

хто в Сина не вiрує, той життя не побачить а гнiв Божий на нiм перебуває.
Як Господь же довiдався, що почули фарисеї, що Iсус учнiв бiльше збирає та христить, як Iван, 4

хоч Iсус не христив Сам, а учнi Його, Вiн покинув Юдею та знову пiшов у Галiлею. I потрiбно 2, 3, 4

було Самарiю Йому переходити. Отож, прибуває Вiн до самарiйського мiста, що зветься Сiхар, 5

недалеко вiд поля, яке Якiв був дав своєму синовi Йосиповi. Там же була Яковова криниця. I Iсус, 6

дорогою зморений, сiв отак край криницi. Було коло години десь шостої. Надходить ось жiнка 7

одна з Самарiї набрати води. Iсус каже до неї: Дай напитись Менi! Бо учнi Його вiдiйшли були 8

в мiсто, щоб купити поживи. Тодi каже Йому самарянка: Як же Ти, юдеянин бувши, та просиш 9

напитись вiд мене, самарянки? Бо юдеї не сходяться iз самарянами. Iсус вiдповiв i промовив до 10

неї: Коли б знала ти Божий дар, i Хто Той, Хто говорить тобi: Дай напитись Менi, ти б у Нього про-
сила, i Вiн тобi дав би живої води. Каже жiнка до Нього: I черпака в Тебе, Пане, нема, а криниця 11

глибока, звiдки ж маєш Ти воду живу? Чи Ти бiльший за нашого отця Якова, що нам дав цю кри- 12

ницю, i вiн сам iз неї пив, i сини його, i худоба його? Iсус вiдповiв i сказав їй: Кожен, хто воду цю 13

п’є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що Я йому дам, прагнути не буде повiк, бо вода, що Я 14

йому дам, стане в нiм джерелом тiєї води, що тече в життя вiчне. Каже жiнка до Нього: Дай менi, 15

Пане, цiєї води, щоб я пити не хотiла, i сюди не приходила брати. Говорить до неї Iсус: Iди, поклич 16

чоловiка свого та й вертайся сюди. Жiнка вiдповiла та й сказала: Чоловiка не маю... Вiдказав їй 17

Iсус: Ти добре сказала: Чоловiка не маю. Бо п’ятьох чоловiкiв ти мала, а той, кого маєш тепер, не 18

муж вiн тобi. Це ти правду сказала. Каже жiнка до Нього: Бачу, Пане, що Пророк Ти. Отцi нашi 19, 20

вклонялися Богу на цiй ось горi, а ви твердите, що в Єрусалимi те мiсце, де потрiбно вклонятись.
Iсус промовляє до неї: Повiр, жiнко, Менi, що надходить година, коли нi на горi цiй, анi в Єрусали- 21

мi вклонятись Отцевi не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємось тому, 22

що знаємо, бо спасiння вiд юдеїв. Але наступає година, i тепер вона є, коли богомiльцi правдивi 23

вклонятися будуть Отцевi в дусi та в правдi, бо Отець Собi прагне таких богомiльцiв. Бог є Дух, 24

i тi, що Йому вклоняються, повиннi в дусi та в правдi вклонятись. Вiдказує жiнка Йому: Я знаю, 25

що прийде Месiя, що зветься Христос, як Вiн прийде, то все розповiсть нам. Промовляє до неї 26

Iсус: Це Я, що розмовляю з тобою... I тодi надiйшли Його учнi, i дивувались, що з жiнкою Вiн роз- 27

мовляв. Проте жаден iз них не спитав: Чого хочеш? або: Про що з нею говориш? Покинула жiнка 28

тодi водоноса свого, i побiгла до мiста, та й людям говорить: Ходiть но, побачте Того Чоловiка, що 29

сказав менi все, що я вчинила. Чи Вiн не Христос? I вони повиходили з мiста, i до Нього прийшли. 30

Тим часом же учнi просили Його та й казали: Учителю, їж! А Вiн їм вiдказав: Я маю поживу на 31, 32

їдження, якої не знаєте ви. Питали тодi один одного учнi: Хiба хто принiс Йому їсти? Iсус каже 33, 34

до них: Пожива Моя чинити волю Того, Хто послав Мене, i справу Його довершити. Чи не кажете 35

ви: Ще чотири от мiсяцi, i настануть жнива? А Я вам кажу: Пiдiймiть свої очi, та гляньте на ниви,
як для жнив уже пополовiли вони! А хто жне, той заплату бере, та збирає врожай в життя вiчне, 36

щоб хто сiє й хто жне разом радiли. Бо про це поговiрка правдива: Хто iнший сiє, а хто iнший жне. 37

Я вас жати послав, де ви не працювали: працювали iншi, ви ж до їхньої працi ввiйшли. З того ж 38, 39

мiста багато-хто iз самарян в Нього ввiрували через слово жiнки, що свiдчила: Вiн сказав менi все,
що я вчинила була! А коли самаряни до Нього прийшли, то благали Його, щоб у них позостався. 40

I Вiн перебув там два днi. Значно ж бiльш вони ввiрували через слово Його. А до жiнки каза- 41, 42

ли вони: Не за слово твоє ми вже вiруємо, самi бо ми чули й пiзнали, що справдi Спаситель Вiн
свiту! Як минуло ж два днi, Вiн iзвiдти пiшов в Галiлею. Сам бо свiдчив Iсус, що не має пошани 43, 44
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пророк у вiтчизнi своїй. А коли Вiн прийшов в Галiлею, Його прийняли галiлеяни, побачивши все,45

що вчинив Вiн в Єрусалимi на святi, бо ходили на свято й вони. Тодi знову прийшов Iсус у Кану46

Галiлейську, де перемiнив був Вiн воду на вино. I був там один царедворець, що син його хворiв у
Капернаумi. Вiн, почувши, що Iсус iз Юдеї прибув в Галiлею, до Нього прийшов i благав Його,47

щоб пiшов i сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Iсус же промовив до нього: Як знамен тих48

та чуд не побачите, не ввiруєте! Царедворець говорить до Нього: Пiди, Господи, поки не вмерла49

дитина моя! Промовляє до нього Iсус: Iди, син твiй живе! I повiрив той слову, що до нього промо-50

вив Iсус, i пiшов. А коли ще в дорозi вiн був, то раби його перестрiли його й сповiстили, говорячи:51

Син твiй живе. А вiн їх запитав про годину, о котрiй стало легше йому. Вони ж вiдказали до нього:52

Учора о сьомiй годинi гарячка покинула його. Зрозумiв тодi батько, що була то година, о котрiй53

до нього промовив Iсус: Син твiй живе. I ввiрував сам i ввесь його дiм. Це знов друге знамено Iсус54

учинив, як вернувся до Галiлеї з Юдеї.
Пiсля того юдейське Свято було, i до Єрусалиму Iсус вiдiйшов. А в Єрусалимi, бiля брами5, 2

Овечої, є купальня, Вiфесда по-єврейському зветься, що мала п’ять ганкiв. У них лежало багато3

слабих, слiпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо Ангол Господнiй часами спу-4

скавсь до купальнi, i порушував воду, i хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав,
хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловiк, що тридцять i вiсiм рокiв був недужим. Як Iсус5, 6

його вгледiв, що лежить, та, вiдаючи, що багато вiн часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути
здоровим? Вiдповiв Йому хворий: Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до ку-7

пальнi всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже iнший улазить. Говорить до нього8

Iсус: Уставай, вiзьми ложе своє та й ходи! I зараз одужав оцей чоловiк, i взяв ложе своє та й хо-9

див. Того ж дня субота була, тому то сказали юдеї вздоровленому: Є субота, i не годиться тобi10

брати ложа свого. А вiн вiдповiв їм: Хто мене вздоровив, Той до мене сказав: Вiзьми ложе своє11

та й ходи. А вони запитали його: Хто Той Чоловiк, що до тебе сказав: Вiзьми ложе своє та й хо-12

ди? Та не знав уздоровлений, Хто то Вiн, бо Iсус ухиливсь вiд народу, що був на тiм мiсцi. Пiсля13, 14

того Iсус стрiв у храмi його, та й промовив до нього: Ось видужав ти. Не грiши ж уже бiльше, щоб
не сталось тобi чого гiршого! Чоловiк же пiшов i юдеям звiстив, що Той, Хто вздоровив його, то15

Iсус. I тому зачали юдеї переслiдувати Iсуса, що таке Вiн чинив у суботу. А Iсус вiдповiв їм: Отець16, 17

Мiй працює аж досi, працюю i Я. I тому то юдеї ще бiльш намагалися вбити Його, що не тiльки18

суботу порушував Вiн, але й Бога Отцем Своїм звав, тим роблячись Боговi рiвним. Вiдповiв же19

Iсус i сказав їм: Поправдi, поправдi кажу вам: Син нiчого робити не може Сам вiд Себе, тiльки те,
що Вiн бачить, що робить Отець; бо що робить Вiн, те так само й Син робить. Бо Отець любить20

Сина, i показує все, що Сам робить, Йому. I покаже Йому дiла бiльшi вiд цих, щоб ви дивувались.
Бо як мертвих Отець воскрешає й оживлює, так i Син, кого хоче, оживлює. Бо Отець i не судить21, 22

нiкого, а ввесь суд вiддав Синовi, щоб усi шанували i Сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина,23

не шанує Отця, що послав Його. Поправдi, поправдi кажу вам: Хто слухає слова Мого, i вiрує в24

Того, Хто послав Мене, життя вiчне той має, i на суд не приходить, але перейшов вiн вiд смерти
в життя. Поправдi, поправдi кажу вам: Наступає година, i тепер уже є, коли голос Божого Сина25

почують померлi, а тi, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя Сам у Собi, так i Синовi дав26

життя мати в Самому Собi. I Вiн дав Йому силу чинити i суд, бо Вiн Людський Син. Не дивуй-27, 28

тесь цьому, бо надходить година, коли всi, хто в гробах, Його голос почують, i повиходять тi, що29

чинили добро, на воскресення життя, а котрi зло чинили, на воскресення Суду. Я нiчого не можу30

робити Сам вiд Себе. Як Я чую, суджу, i Мiй суд справедливий, не шукаю бо волi Своєї, але волi
Отця, що послав Мене. Коли свiдчу про Себе Я Сам, то свiдоцтво Моє неправдиве. Є Iнший, Хто31, 32

свiдчить про Мене, i Я знаю, що правдиве свiдоцтво, яким свiдчить про Мене. Ви послали були до33

Iвана, i вiн свiдчив про правду. Та Я не вiд людини свiдоцтва приймаю, але це говорю, щоб були34

ви спасенi. Вiн свiтильником був, що горiв i свiтив, та ви тiльки хвилю хотiли потiшитись свiтлом35

його. Але Я маю свiдчення бiльше за Iванове, бо тi справи, що Отець Менi дав, щоб Я виконав їх,36

тi справи, що Я їх чиню, самi свiдчать про Мене, що Отець Мене послав! Та й Отець, що послав37

Мене, Сам засвiдчив про Мене; але ви анi голосу Його не чули нiколи, анi виду Його не бачили.
Навiть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вiрите в Того, Кого Вiн послав. До-38, 39

слiдiть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вiчне життя, вони ж свiдчать про Мене! Та до40
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Мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Вiд людей не приймаю Я слави, але вас Я пiзнав, що 41, 42

любови до Бога в собi ви не маєте. Я прийшов у Ймення Свого Отця, та Мене не приймаєте ви. 43

Коли ж прийде iнший у ймення своє, того приймете ви. Як ви можете вiрувати, коли славу один 44

вiд одного приймаєте, а слави тiєї, що вiд Бога Єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що Я перед 45

Отцем буду вас винуватити, є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надiєтесь ви! Коли 46

б ви Мойсеєвi вiрили, то й Менi б ви повiрили, бо про Мене писав вiн. Якщо писанням його ви не 47

вiрите, то як вiри поймете словам Моїм?
Пiсля того Iсус перейшов на той бiк Галiлейського чи Тiверiядського моря. А за Ним iшла 6, 2

безлiч народу, бо бачили чуда Його, що чинив над недужими. Iсус же на гору зiйшов, i сидiв там зо 3

Своїми учнями. Наближалася ж Пасха, свято юдейське. А Iсус, звiвши очi Свої та побачивши, 4, 5

яка безлiч народу до Нього йде, говорить Пилиповi: Де ми купимо хлiба, щоб вони поживились?
Вiн же це говорив, його випробовуючи, бо знав Сам, що Вiн має робити. Пилип Йому вiдповiдь 6, 7

дав: I за двiстi динарiїв їм хлiба не стане, щоб кожен iз них бодай трохи дiстав. Говорить до Нього 8

Андрiй, один з учнiв Його, брат Симона Петра: Є тут хлопчина один, що має п’ять ячних хлiбiв та 9

двi рибi, але що то на безлiч таку! А Iсус вiдказав: Скажiть людям сiдати! А була на тiм мiсцi велика 10

трава. I засiло чоловiка числом iз п’ять тисяч. А Iсус узяв хлiби, i, подяку вчинивши, роздав тим, 11

хто сидiв. Так само i з риб, скiльки хотiли вони. I, як наїлись вони, Вiн говорить до учнiв Своїх: 12

Позбирайте куски позосталi, щоб нiщо не загинуло. I зiбрали вони. I дванадцять повних кошiв 13

наклали кускiв, що лишились їдцям iз п’яти ячних хлiбiв. А люди, що бачили чудо, яке Iсус учинив, 14

гомонiли: Це Той справдi Пророк, що повинен прибути на свiт! Спостерiгши ж Iсус, що вони мають 15

замiр прийти та забрати Його, щоб настановити царем, знов на гору пiшов Сам один. А як вечiр 16

настав, то зiйшли Його учнi над море. I, ввiйшовши до човна, на другий бiк моря вони попливли, 17

до Капернауму. I темрява вже наступила була, а Iсус ще до них не приходив. Вiд великого ж вiтру, 18

що вiяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадiй iз двадцять п’ять або з тридцять, то Iсуса 19

побачили, що йде Вiн по морю, i до човна зближається, i їх страх обгорнув... Вiн же каже до них: 20

Це Я, не лякайтесь! I хотiли вони взяти до човна Його; та човен зараз пристав до землi, до якої 21

пливли. А наступного дня той народ, що на тiм боцi моря стояв, побачив, що там iншого човна, 22

крiм одного того, що до нього ввiйшли були учнi Його, не було, i що до човна не входив Iсус iз
Своїми учнями, але вiдпливли самi учнi. А тим часом iз Тiверiяди припливли човни iншi близько 23

до мiсця того, де вони їли хлiб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди, що Iсуса 24

та учнiв Його там нема, то в човни посiдали самi й прибули до Капернауму, i шукали Iсуса. I, на 25

тiм боцi моря знайшовши Його, сказали Йому: Коли Ти прибув сюди, Учителю? Вiдповiв їм Iсус i 26

сказав: Поправдi, поправдi кажу вам: Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлiбiв
i наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вiчне життя, 27

яку дасть нам Син Людський, бо вiдзначив Його Бог Отець. Сказали ж до Нього вони: Що ми 28

маємо почати, щоб робити дiла Божi? Iсус вiдповiв i сказав їм: Оце дiло Боже, щоб у Того ви 29

вiрували, Кого Вiн послав. А вони вiдказали Йому: Яке ж знамено Ти чиниш, щоб побачили ми 30

й поняли Тобi вiри? Що Ти робиш? Нашi отцi їли манну в пустинi, як написано: Хлiб iз неба їм 31

дав на поживу. А Iсус їм сказав: Поправдi, поправдi кажу вам: Не Мойсей хлiб iз неба вам дав, 32

Мiй Отець дає вам хлiб правдивий iз неба. Бо хлiб Божий є Той, Хто сходить iз неба й дає життя 33

свiтовi. А вони вiдказали до Нього: Давай, Господи, хлiба такого нам завжди! Iсус же сказав їм: Я 34, 35

хлiб життя. Хто до Мене приходить, не голодуватиме вiн, а хто вiрує в Мене, нiколи не прагнутиме.
Але Я вам сказав, що Мене хоч ви й бачили, та не вiруєте. Усе прийде до Мене, що Отець дає 36, 37

Менi, а того, хто до Мене приходить, Я не вижену геть. Бо Я з неба зiйшов не на те, щоб волю 38

чинити Свою, але волю Того, Хто послав Мене. Оце ж воля Того, Хто послав Мене, щоб з усього, 39

що дав Менi Вiн, Я нiчого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля Мого Отця, 40

щоб усякий, хто Сина бачить та вiрує в Нього, мав вiчне життя, i того воскрешу Я останнього
дня. Тодi стали юдеї ремствувати на Нього, що сказав: Я той хлiб, що з неба зiйшов. I казали 41, 42

вони: хiба Вiн не Iсус, син Йосипiв, що ми знаємо батька та матiр Його? Як же Вiн каже: Я з неба
зiйшов? А Iсус вiдповiв i промовив до них: Не ремствуйте ви мiж собою! Нiхто бо не може до 43, 44

Мене прийти, як Отець, що послав Мене, не притягне його, i того воскрешу Я останнього дня. У 45
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Пророкiв написано: I всi будуть вiд Бога навченi. Кожен, хто вiд Бога почув i навчився, приходить
до Мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тiльки Той Отця бачив, Хто походить вiд Бога.46

Поправдi, поправдi кажу Вам: Хто вiрує в Мене, життя вiчне той має. Я хлiб життя! Отцi вашi47, 48, 49

в пустинi їли манну, i померли. То є хлiб, Який сходить iз неба, щоб не вмер, хто Його споживає.50

Я хлiб живий, що з неба зiйшов: коли хто споживатиме хлiб цей, той повiк буде жити. А хлiб, що51

дам Я, то є тiло Моє, яке Я за життя свiтовi дам. Тодi мiж собою змагатися стали юдеї, говорячи:52

Як же Вiн може дати нам тiла спожити? I сказав їм Iсус: Поправдi, поправдi кажу вам: Якщо ви53

споживати не будете тiла Сина Людського й пити не будете крови Його, то в собi ви не будете мати
життя. Хто тiло Моє споживає та кров Мою п’є, той має вiчне життя, i того воскрешу Я останнього54

дня. Бо тiло Моє то правдиво пожива, Моя ж кров то правдиво пиття. Хто тiло Моє споживає та55, 56

кров Мою п’є, той в Менi перебуває, а Я в ньому. Як Живий Отець послав Мене, i живу Я Отцем,57

так i той, хто Мене споживає, i вiн житиме Мною. То є хлiб, що з неба зiйшов. Не як вашi отцi їли58

манну й померли, хто цей хлiб споживає, той жити буде повiк! Оце Вiн говорив, коли в Капернаумi59

навчав у синагозi. А багато-хто з учнiв Його, як почули оце, гомонiли: Жорстока це мова! Хто60

слухати може її? А Iсус, Сам у Собi знавши це, що учнi Його на те ремствують, промовив до них:61

Чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите Людського Сина, що сходить туди, де перше Вiн був?62

То дух, що оживлює, тiло ж не помагає нiчого. Слова, що їх Я говорив вам, то дух i життя. Але є63, 64

дехто з вас, хто не вiрує. Бо Iсус знав спочатку, хто тi, хто не вiрує, i хто видасть Його. I сказав65

Вiн: Я тому й говорив вам, що до Мене прибути не може нiхто, як не буде йому вiд Отця дане те. Iз66

того часу вiдпали багато-хто з учнiв Його, i не ходили вже з Ним. I сказав Iсус Дванадцятьом: Чи67

не хочете й ви вiдiйти? Вiдповiв Йому Симон Петро: До кого ми пiдемо, Господи? Ти маєш слова68

життя вiчного. Ми ж увiрували та пiзнали, що Ти Христос, Син Бога Живого! Вiдповiв їм Iсус: Чи69, 70

не Дванадцятьох Я вас вибрав? Та один iз вас диявол... Це сказав Вiн про Юду, сина Симонового,71

Iскарiота. Бо цей мав Його видати, хоч вiн був один iз Дванадцятьох.
Пiсля цього Iсус ходив по Галiлеї, не хотiв бо ходити по Юдеї, бо юдеї шукали нагоди, щоб убити7

Його. А надходило свято юдейське Кучки. I сказали до Нього брати Його: Пiди звiдси, i йди до2, 3

Юдеї, щоб i учнi Твої побачили вчинки Твої, що Ти робиш. Тайкома бо не робить нiчого нiхто, але4

сам прагне бути вiдомий. Коли Ти таке чиниш, то з’яви Себе свiтовi. Бо не вiрували в Нього навiть5

брати Його! А Iсус промовляє до них: Не настав ще Мiй час, але завжди готовий час ваш. Вас6, 7

ненавидiти свiт не може, а Мене вiн ненавидить, бо Я свiдчу про нього, що дiла його злi. Iдiть на це8

свято, Я ж iще не пiду на це свято, бо не виповнився ще Мiй час. Це сказавши до них, Вiн зоставсь9

у Галiлеї. Коли ж вийшли на свято брати Його, тодi й Сам Вiн пiшов, не вiдкрито, але нiби потай.10

А юдеї за свята шукали Його та питали: Де Вiн? I поголоска велика про Нього в народi була. Однi11, 12

говорили: Вiн добрий, а iншi казали: Нi, Вiн зводить з дороги народ... Та вiдкрито про Нього нiхто13

не казав, бо боялись юдеїв. У половинi вже свята Iсус у храм увiйшов i навчав. I дивувались юдеї14, 15

й казали: Як Вiн знає Писання, не вчившись? Вiдповiв їм Iсус i сказав: Наука Моя не Моя, а16

Того, Хто послав Мене. Коли хоче хто волю чинити Його, той довiдається про науку, чи вiд Бога17

вона, чи вiд Себе Самого кажу Я. Хто говорить вiд себе самого, той власної слави шукає, а Хто18

слави шукає Того, Хто послав Його, Той правдивий, i в Ньому неправди нема. Чи ж Закона вам19

дав не Мойсей? Та нiхто з вас Закона того не виконує. Нащо хочете вбити Мене? Народ вiдповiв:20

Чи Ти демона маєш? Хто Тебе хоче вбити? Iсус вiдповiв i сказав їм: Одне дiло зробив Я, i всi ви21

дивуєтесь. Через це Мойсей дав обрiзання вам, не тому, що воно вiд Мойсея, але вiд отцiв, та ви й22

у суботу обрiзуєте чоловiка. Коли ж чоловiк у суботу приймає обрiзання, щоб Закону Мойсеєвого23

не порушити, чого ж ремствуєте ви на Мене, що Я всю людину в суботу вздоровив? Не судiть за24

обличчям, але суд справедливий чинiть! Дехто ж з єрусалимлян казали: Хiба це не Той, що Його25

шукають убити? Бо говорить вiдкрито ось Вiн, i нiчого не кажуть Йому. Чи то справдi дiзналися26

старшi, що Вiн дiйсно Христос? Та ми знаєм Цього, звiдки Вiн. Про Христа ж, коли прийде, нiхто27

знати не буде, звiдки Вiн. I скликнув у храмi Iсус, навчаючи й кажучи: I Мене знаєте ви, i знаєте,28

звiдки Я. А Я не прийшов Сам вiд Себе; правдивий же Той, Хто послав Мене, що Його ви не знаєте.
Я знаю Його, Я бо вiд Нього, i послав Мене Вiн! Тож шукали вони, щоб схопити Його, та нiхто29, 30
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не наклав рук на Нього, бо то ще не настала година Його. А багато з народу в Нього ввiрували та 31

казали: Коли прийде Христос, чи ж Вiн чуда чинитиме бiльшi, як чинить Оцей? Фарисеї прочули 32

такi поголоски про Нього в народi. Тодi первосвященики та фарисеї послали свою службу, щоб
схопити Його. Iсус же сказав: Ще недовго побуду Я з вами, та й до Того пiду, Хто послав Мене. 33

Ви будете шукати Мене, i не знайдете; а туди, де Я є, ви прибути не можете... Тодi говорили юдеї 34, 35

мiж собою: Куди це Вiн хоче йти, що не знайдемо Його? Чи не хоче йти до виселенцiв мiж греки,
та й грекiв навчати? Що за слово, яке Вiн сказав: Ви будете шукати Мене, i не знайдете; а туди, 36

де Я є, ви прибути не можете? А останнього великого дня свята Iсус стояв i кликав, говорячи: 37

Коли прагне хто з вас нехай прийде до Мене та й п’є! Хто вiрує в Мене, як каже Писання, то 38

рiки живої води потечуть iз утроби його. Це ж сказав Вiн про Духа, що мали прийняти Його, хто 39

ввiрував у Нього. Не було бо ще Духа на них, не був бо Iсус ще прославлений. А багато з народу, 40

почувши слова тi, казали: Вiн справдi пророк! Iншi казали: Вiн Христос. А ще iншi казали: Хiба 41

прийде Христос iз Галiлеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового, i з села 42

Вiфлеєму, звiдкiля був Давид? Так повстала незгода в народi з-за Нього. А декотрi з них мали 43, 44

замiр схопити Його, та нiхто не поклав рук на Нього. I вернулася служба до первосвященикiв та 45

фарисеїв, а тi їх запитали: Чому не привели ви Його? Вiдказала та служба: Чоловiк ще нiколи так 46

не промовляв, як Оцей Чоловiк... А їм вiдповiли фарисеї: Чи й вас iз дороги не зведено? Хiба хто 47, 48

з старших або з фарисеїв увiрував у Нього? Та проклятий народ, що не знає Закону! Говорить до 49, 50

них Никодим, що приходив до Нього вночi, i що був один iз них: Хiба судить Закон наш людину, 51

як перше її не вислухає, i не дiзнається, що вона робить? Йому вiдповiли та сказали вони: Чи й ти 52

не з Галiлеї? Дослiди та побач, що не прийде Пророк iз Галiлеї. I до дому свого пiшов кожен. 53

Iсус же на гору Оливну пiшов. А над ранком прийшов знов у храм, i всi люди збiгались до Ньо- 8, 2

го. А Вiн сiв i навчав їх. I ось книжники та фарисеї приводять до Нього в перелюбi схоплену жiнку, 3

i посерединi ставлять її, та й говорять Йому: Оцю жiнку, Учителю, зловлено на гарячому вчинку 4

перелюбу... Мойсей же в Законi звелiв нам таких побивати камiнням. А Ти що говориш? Це ж 5, 6

казали вони, Його спокушуючи, та щоб мати на Нього оскарження. А Iсус, нахилившись додолу,
по землi писав пальцем... А коли тi не переставали питати Його, Вiн пiдвiвся й промовив до них: 7

Хто з вас без грiха, нехай перший на неї той каменем кине!... I Вiн знов нахилився додолу, i писав 8

по землi... А вони, це почувши й сумлiнням докоренi, стали один по одному виходити, почавши з 9

найстарших та аж до останнiх. I зоставсь Сам Iсус i та жiнка, що стояла всерединi... I пiдвiвся 10

Iсус, i нiкого, крiм жiнки, не бачивши, промовив до неї: Де ж тi, жiнко, що тебе оскаржали? Чи
нiхто тебе не засудив? А вона вiдказала: Нiхто, Господи... I сказав їй Iсус: Не засуджую й Я тебе. 11

Iди собi, але бiльш не грiши! I знову Iсус промовляв до них, кажучи: Я Свiтло для свiту. Хто йде 12

вслiд за Мною, не буде ходити у темрявi той, але матиме свiтло життя. Фарисеї ж Йому вiдказали: 13

Ти Сам свiдчиш про Себе, тим свiдоцтво Твоє неправдиве. Вiдповiв i сказав їм Iсус: Хоч i свiдчу 14

про Себе Я Сам, та правдиве свiдоцтво Моє, бо Я знаю, звiдкiля Я прийшов i куди Я йду. Ви ж не
вiдаєте, вiдкiля Я приходжу, i куди Я йду. Ви за тiлом судите, Я не суджу нiкого. А коли Я суджу, 15, 16

то правдивий Мiй суд, бо не Сам Я, а Я та Отець, що послав Вiн Мене! Та й у вашiм Законi напи- 17

сано, що свiдчення двох чоловiкiв правдиве. Я Сам свiдчу про Себе Самого, i свiдчить про Мене 18

Отець, що послав Вiн Мене. I сказали до Нього вони: Де Отець Твiй? Iсус вiдповiв: Не знаєте ви 19

нi Мене, нi Мого Отця. Якби знали Мене, то й Отця Мого знали б. Цi слова Вiн казав при скар- 20

бницi, у храмi навчаючи. I нiхто не схопив Його, бо то ще не настала година Його... I сказав Вiн їм 21

знову: Я вiдходжу, ви ж шукати Мене будете, i помрете в грiху своїм. Куди Я йду, туди ви прибути
не можете... А юдеї казали: Чи не вб’є Вiн Сам Себе, коли каже: Куди Я йду, туди ви прибути не 22

можете? I сказав Вiн до них: Ви вiд долу, Я звисока, i ви зо свiту цього, Я не з цього свiту. Тому 23, 24

Я сказав вам, що помрете в своїх грiхах. Бо коли не ввiруєте, що то Я, то помрете в своїх грiхах.
А вони запитали Його: Хто Ти такий? I Iсус вiдказав їм: Той, Хто спочатку, як i говорю Я до вас. 25

Я маю багато про вас говорити й судити; правдивий же Той, Хто послав Мене, i Я свiтовi те го- 26

ворю, що вiд Нього почув. Але не зрозумiли вони, що то Вiн про Отця говорив їм. Тож Iсус їм 27, 28

сказав: Коли ви пiдiймете Людського Сина, тодi зрозумiєте, що то Я, i що Сам Я вiд Себе нiчого не
дiю, але те говорю, як Отець Мiй Мене був навчив. А Той, Хто послав Мене, перебуває зо Мною; 29
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Отець не зоставив Самого Мене, бо Я завжди чиню, що Йому до вподоби. Коли Вiн говорив це,30

то багато-хто в Нього увiрували. Тож промовив Iсус до юдеїв, що в Нього ввiрували: Як у словi31

Моїм позостанетеся, тодi справдi Моїми учнями будете, i пiзнаєте правду, а правда вас вiльними32

зробить! Вони вiдказали Йому: Авраамiв ми рiд, i нiчиїми невiльниками не були ми нiколи. То як33

же Ти кажеш: Ви станете вiльнi? Вiдповiв їм Iсус: Поправдi, поправдi кажу вам, що кожен, хто34

чинить грiх, той раб грiха. I не зостається раб у домi повiк, але Син зостається повiк. Коли Син35, 36

отже зробить вас вiльними, то справдi ви будете вiльнi. Знаю Я, що ви рiд Авраамiв, але хочете37

смерть заподiяти Менi, бо наука Моя не вмiщається в вас. Я те говорю, що Я бачив в Отця, та й38

ви робите те, що ви бачили в батька свого. Сказали вони Йому в вiдповiдь: Наш отець Авраам.39

Вiдказав їм Iсус: Коли б ви Авраамовi дiти були, то чинили б дiла Авраамовi. А тепер ось ви хо-40

чете вбити Мене, Чоловiка, що вам казав правду, яку чув Я вiд Бога. Цього Авраам не робив. Ви41

робите дiла батька свого. Вони ж вiдказали Йому: Не родилися ми вiд перелюбу, одного ми маєм
Отця то Бога. А Iсус їм сказав: Якби Бог був Отець ваш, ви б любили Мене, бо вiд Бога Я вийшов42

i прийшов, не вiд Себе ж Самого прийшов Я, а Мене Вiн послав. Чому мови Моєї ви не розумiєте?43

Бо не можете чути ви слова Мого. Ваш батько диявол, i пожадливостi батька свого ви виконувати44

хочете. Вiн був душогуб споконвiку, i в правдi не встояв, бо правди нема в нiм. Як говорить не-
правду, то говорить зо свого, бо вiн неправдомовець i батько неправдi. А Менi ви не вiрите, бо Я45

правду кажу. Хто з вас може Менi докорити за грiх? Коли ж правду кажу, чом Менi ви не вiрите?46

Хто вiд Бога, той слухає Божi слова; через те ви не слухаєте, що ви не вiд Бога. Вiдiзвались юдеї47, 48

й сказали Йому: Чи ж не добре ми кажемо, що Ти самарянин i демона маєш? Iсус вiдповiв: Не49

маю Я демона, та шаную Свого Отця, ви ж Мене зневажаєте. Не шукаю ж Я власної слави, є50

Такий, Хто шукає та судить. Поправдi, поправдi кажу вам: Хто слово Моє берегтиме, не побачить51

той смерти повiк! I сказали до Нього юдеї: Тепер ми дiзнались, що демона маєш: умер Авраам i52

пророки, а Ти кажеш: Хто науку Мою берегтиме, не скуштує той смерти повiк. Чи ж Ти бiльший,53

анiж отець наш Авраам, що помер? Та повмирали й пророки. Ким Ти робиш Самого Себе? Iсус54

вiдповiв: Як Я славлю Самого Себе, то нiщо Моя слава. Мене прославляє Отець Мiй, про Якого
ви кажете, що Вiн Бог ваш. I ви не пiзнали Його, а Я знаю Його. А коли Я скажу, що не знаю Його,55

буду неправдомовець, подiбний до вас. Та Я знаю Його, i слово Його зберiгаю. Отець ваш Авраам56

прагнув iз радiстю, щоб побачити день Мiй, i вiн бачив, i тiшився. А юдеї ж до Нього сказали: Ти57

й п’ятидесяти рокiв не маєш iще, i Авраама Ти бачив? Iсус їм вiдказав: Поправдi, поправдi кажу58

вам: Перш, нiж був Авраам, Я є. I схопили камiння вони, щоб кинути на Нього. Та сховався Iсус,59

i з храму пiшов.
А коли Вiн проходив, побачив чоловiка, що слiпим був з народження. I спитали Його учнi Його,9, 2

говорячи: Учителю, хто згрiшив: чи вiн сам, чи батьки його, що слiпим вiн родився? Iсус вiдповiв:3

Не згрiшив анi вiн, нi батьки його, а щоб дiла Божi з’явились на ньому. Ми мусимо виконувати4

дiла Того, Хто послав Мене, аж поки є день. Надходить он нiч, коли жаден нiчого не зможе ви-
конувати. Доки Я в свiтi, Я Свiтло для свiту. Промовивши це, Вiн сплюнув на землю, i з слини5, 6

грязиво зробив, i очi слiпому помазав грязивом, i до нього промовив: Пiди, умийся в ставку Сiлоам7

визначає це Посланий. Тож пiшов той i вмився, i вернувся видющим... А сусiди та тi, що бачили8

перше його, як був вiн слiпий, говорили: Чи ж не той це, що сидiв та просив? Говорили однi, що це9

вiн, а iншi казали: Нi, подiбний до нього. А вiн вiдказав: Це я! I питали його: Як же очi вiдкрились10

тобi? А той оповiдав: Чоловiк, що Його звуть Iсусом, грязиво зробив, i очi помазав менi, i до мене11

сказав: Пiди в Сiлоам та й умийся. Я ж пiшов та й умився, i став бачити. I сказали до нього: Де12

Вiн? Вiдказує той: Я не знаю. Ведуть тодi до фарисеїв того, що був перше незрячий. А була то13, 14

субота, як грязиво Iсус учинив i вiдкрив йому очi. I знов запитали його й фарисеї, як видющим вiн15

став. А вiн розповiв їм: Грязиво поклав Вiн на очi менi, а я вмився, та й бачу. Тодi деякi з фарисе-16

їв казали: Не вiд Бога Оцей Чоловiк, бо суботи не держить. А iншi казали: Як же чуда такi може
грiшна людина чинити? I незгода мiж ними була. Тому знову говорять слiпому: Що ти кажеш про17

Нього, коли очi вiдкрив Вiн тобi? А той вiдказав: Вiн Пророк! Юдеї проте йому не повiрили, що18

незрячим вiн був i прозрiв, аж поки не покликано батькiв того прозрiлого. I запитали їх, кажучи:19

Чи ваш оце син, про якого ви кажете, нiби родився слiпим? Як же вiн тепер бачить? А батьки20

його вiдповiли та сказали: Ми знаєм, що цей то наш син, i що вiн народився слiпим. Але як тепер21
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бачить, не знаємо, або хто йому очi вiдкрив, ми не вiдаємо. Поспитайте його, вiн дорослий, хай сам
скаже про себе... Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв: юдеї бо вже були змовились, як 22

хто за Христа Його визнає, щоб той був вiдлучений вiд синагоги. Ось тому говорили батьки його: 23

Вiн дорослий, його поспитайте. I покликали вдруге того чоловiка, що був слiпим, i сказали йому: 24

Вiддай хвалу Боговi. Ми знаємо, що грiшний Отой Чоловiк. Але вiн вiдповiв: Чи Вiн грiшний не 25

знаю. Одне тiльки знаю, що я був слiпим, а тепер бачу!... I спитали його: Що тобi Вiн зробив? Як 26

вiдкрив тобi очi? Вiдповiв вiн до них: Я вже вам говорив, та не слухали ви. Що бажаєте знову по- 27

чути? Може й ви Його учнями хочете стати? А вони його вилаяли та й сказали: То ти Його учень, 28

а ми учнi Мойсеєвi. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звiдки ж узявся Оцей, ми не вiдаємо. 29

Вiдповiв чоловiк i сказав їм: То ж воно й дивно, що не знаєте ви, звiдки Вiн, а Вiн менi очi вiдкрив! 30

Та ми знаємо, що грiшникiв Бог не послухає; хто ж богобiйний, i виконує волю Його, того слухає 31

Вiн. Вiдвiку не чувано, щоб хто очi вiдкрив був слiпому з народження. Коли б не вiд Бога був 32, 33

Цей, Вiн нiчого не мiг би чинити. Вони вiдповiли та й сказали йому: Ти ввесь у грiхах народився, 34

i чи тобi нас учити? I геть його вигнали. Дiзнався Iсус, що вони того вигнали геть, i, знайшовши 35

його, запитав: Чи вiруєш ти в Сина Божого? Вiдповiв той, говорячи: Хто ж то, Пане, Такий, щоб 36

я вiрував у Нього? Промовив до нього Iсус: I ти бачив Його, i Той, Хто говорить з тобою то Вiн!... 37

А вiн вiдказав: Я вiрую, Господи! I вклонився Йому. I промовив Iсус: На суд Я прийшов у цей свiт, 38, 39

щоб бачили темнi, а видющi щоб стали незрячi. I почули це деякi з тих фарисеїв, що були з Ним, 40

та й сказали Йому: Чи ж i ми невидющi? Вiдказав їм Iсус: Якби ви невидющi були, то не мали б 41

грiха; а тепер ви говорите: Бачимо, то й ваш грiх зостається при вас!
Поправдi, поправдi кажу вам: Хто не входить дверима в кошару, але перелазить деiнде, той зло- 10

дiй i розбiйник. А хто входить дверима, той вiвцям пастух. Воротар вiдчиняє йому, i його голосу 2, 3

слухають вiвцi; i свої вiвцi вiн кличе по йменню, i випроваджує їх. А як вижене всi свої вiвцi, вiн 4

iде перед ними, i вiвцi слiдом за ним iдуть, бо знають голос його. За чужим же не пiдуть вони, а 5

будуть утiкати вiд нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повiв їм Iсус, але не зро- 6

зумiли вони, про що їм говорив. I знову промовив Iсус: Поправдi, поправдi кажу вам, що Я дверi 7

вiвцям. Усi, скiльки їх перше Мене приходило, то злодiї й розбiйники, але вiвцi не слухали їх. Я 8, 9

дверi: коли через Мене хто ввiйде, спасеться, i той ввiйде та вийде, i пасовисько знайде. Злодiй 10

тiльки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, i по-
достатком щоб мали. Я Пастир Добрий! Пастир добрий кладе життя власне за вiвцi. А наймит, 11, 12

i той, хто не вiвчар, кому вiвцi не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вiвцi й тiкає,
а вовк їх хапає й полошить. А наймит утiкає тому, що вiн наймит, i не дбає про вiвцi. Я Пастир 13, 14

Добрий, i знаю Своїх, i Свої Мене знають. Як Отець Мене знає, так i Я Отця знаю, i власне життя 15

Я за вiвцi кладу. Також маю Я iнших овець, якi не з цiєї кошари, Я повинен i їх припровадити. I 16

Мiй голос почують вони, i буде отара одна й Один Пастир! Через те Отець любить Мене, що Я 17

власне життя вiддаю, щоб iзнову прийняти його. Нiхто в Мене його не бере, але Я Сам вiд Себе 18

кладу його. Маю владу вiддати його, i маю владу прийняти його знову, Я цю заповiдь взяв вiд Свого
Отця. З-за цих слiв мiж юдеями знову незгода знялася. I багато-хто з них говорили: Вiн демона 19, 20

має, i несамовитий. Чого слухаєте ви Його? Iншi казали: Цi слова не того, хто демона має. Хiба 21

демон може очi слiпим вiдкривати?... Було тодi свято Вiдновлення в Єрусалимi. Стояла зима. А 22, 23

Iсус у храмi ходив, у Соломоновiм ганку. Юдеї тодi обступили Його та й казали Йому: Доки будеш 24

тримати в непевностi нас? Якщо Ти Христос, то вiдкрито скажи нам! Вiдповiв їм Iсус: Я вам був 25

сказав, та не вiрите ви. Тi дiла,що чиню їх у Ймення Свого Отця, вони свiдчать про Мене. Та не 26

вiрите ви, не з Моїх бо овець ви. Мого голосу слухають вiвцi Мої, i знаю Я їх, i за Мною слiдком 27

вони йдуть. I Я життя вiчне даю їм, i вони не загинуть повiк, i нiхто їх не вихопить iз Моєї руки. 28

Мiй Отець, що дав їх Менi, Вiн бiльший за всiх, i вихопити нiхто їх не може Отцевi з руки. Я й 29, 30

Отець Ми одне! Знов камiння схопили юдеї, щоб укаменувати Його. Вiдповiв їм Iсус: Вiд Отця 31, 32

показав Я вам добрих учинкiв багато, за котрий же з тих учинкiв хочете Мене каменувати? Юдеї 33

Йому вiдказали: Не за добрий учинок хочемо Тебе вкаменувати, а за богозневагу, бо Ти, бувши
людиною, за Бога Себе видаєш... Вiдповiв їм Iсус: Хiба не написано в вашiм Законi: Я сказав: 34

ви боги? Коли тих Вiн богами назвав, що до них слово Боже було, а Писання не може порушене 35
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бути, то Тому, що Отець освятив i послав Його в свiт, закидаєте ви: Зневажаєш Ти Бога, через те,36

що сказав Я: Я Син Божий? Коли Я не чиню дiл Свого Отця, то не вiрте Менi. А коли Я чиню,37, 38

то хоч ви Менi вiри й не ймете, повiрте дiлам, щоб пiзнали й повiрили ви, що Отець у Менi, а Я ув
Отцi! Тодi знову шукали вони, щоб схопити Його, але вийшов iз рук їхнiх Вiн. I Вiн знову на той39, 40

бiк Йордану пiшов, на те мiсце, де Iван найперше христив, та й там перебував. I багато до Нього41

приходили та говорили, що хоч жадного чуда Iван не вчинив, але все, що про Нього Iван говорив,
правдиве було. I багато-хто ввiрували в Нього там.42

Був же хворий один, Лазар у Вiфанiї, iз села Марiї й сестри її Марти. А Марiя, що брат її Ла-11, 2

зар був хворий, була та, що помазала Господа миром, i волоссям своїм Йому ноги обтерла. Тодi3

сестри послали до Нього, говорячи: Ось нездужає, Господи, той, що кохаєш його!... Як почув же4

Iсус, то промовив: Не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А5

Iсус любив Марту, i сестру її, i Лазаря. А коли Вiн почув, що нездужає той, то зостався два днi6

на тiм мiсцi, де був. Пiсля ж того говорить до учнiв: Ходiмо знову в Юдею. Йому учнi сказали:7, 8

Учителю, таж допiру юдеї хотiли камiнням побити Тебе, а Ти знов туди пiдеш? Iсус вiдповiв: Хiба9

дня не дванадцять годин? Як хто ходить за дня, не спiткнеться, цьогосвiтнє бо свiтло вiн бачить. А10

хто ходить нiчної пори, той спiткнеться, бо немає в нiм свiтла. Оце Вiн сказав, а по тому говорить11

до них: Друг наш Лазар заснув, та пiду розбудити Його. А учнi сказали Йому: Як заснув, то вiн,12

Господи, видужає. Та про смерть його мовив Iсус, вони ж думали, що про сонний спочинок Вiн13

каже. Тодi просто сказав їм Iсус: Умер Лазар. I Я тiшусь за вас, що там Я не був, щоб повiрили14, 15

ви. Та ходiмо до нього. Сказав же Хома, називаний Близнюк, до спiвучнiв: Ходiмо й ми, щоб iз16

Ним повмирати. Як прибув же Iсус, то знайшов, що чотири вже днi той у гробi. А Вiфанiя побли-17, 18

зу Єрусалиму була, яких стадiй з п’ятнадцять. I багато з юдеїв до Марти й Марiї прийшли, щоб19

за брата розважити їх. Тодi Марта, почувши, що надходить Iсус, побiгла зустрiти Його, Марiя ж20

удома сидiла. I Марта сказала Iсусовi: Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мiй брат... Та21, 22

й тепер, знаю я, що чого тiльки в Бога попросиш, то дасть Тобi Бог! Промовляє до неї Iсус: Во-23

скресне твiй брат! Вiдказує Марта Йому: Знаю, що в воскресення останнього дня вiн воскресне.24

Промовив до неї Iсус: Я воскресення й життя. Хто вiрує в Мене, хоч i вмре, буде жити. I кожен,25, 26

хто живе та хто вiрує в Мене, повiки не вмре. Чи ти вiруєш в це? Вона каже Йому: Так, Господи!27

Я вiрую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей свiт. I промовивши це, вiдiйшла, та28

й покликала нишком Марiю, сестру свою, кажучи: Учитель тут, i Вiн кличе тебе! А та, як зачула,29

квапливо встала й до Нього пiшла. А Iсус не ввiйшов був iще до села, а знаходивсь на мiсцi, де30

Марта зустрiла Його. Юдеї тодi, що були з нею в домi й її розважали, як побачили, що Марiя ква-31

пливо встала й побiгла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пiшла вона, плакати там. Як Марiя32

ж прийшла туди, де був Iсус, i Його вгледiла, то припала до нiг Йому та й говорила до Нього: Коли
б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мiй брат! А Iсус, як побачив, що плаче вона, i плачуть юдеї,33

що з нею прийшли, то в дусi розжалобився та й зворушився Сам, i сказав: Де його ви поклали?34

Говорять Йому: Iди, Господи, та подивися! I закапали сльози Iсусовi... А юдеї казали: Дивись,35, 36

як кохав Вiн його! А з них дехто сказали: Чи не мiг же зробити Отой, Хто очi слiпому вiдкрив,37

щоб i цей не помер? Iсус же розжалобивсь знову в Собi, i до гробу прийшов. Була ж то печера, i38

камiнь на нiй налягав. Промовляє Iсус: Вiдвалiть цього каменя! Сестра вмерлого Марта говорить39

до Нього: Уже, Господи, чути, бо чотири вже днi вiн у гробi... Iсус каже до неї: Чи тобi не казав Я,40

що як будеш ти вiрувати, славу Божу побачиш? I зняли тодi каменя. А Iсус iзвiв очi до неба й про-41

мовив: Отче, дяку приношу Тобi, що Мене Ти почув. Та Я знаю, що Ти завжди почуєш Мене, але42

ради народу, що довкола стоїть, Я сказав, щоб увiрували, що послав Ти Мене. I, промовивши це,43

Вiн скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! I вийшов померлий, по руках i ногах обв’язаний44

пасами, а обличчя у нього було перев’язане хусткою... Iсус каже до них: Розв’яжiть його та й пу-
стiть, щоб ходив... I багато з юдеїв, що посходилися до Марiї, та бачили те, що Вiн учинив, у Нього45

ввiрували. А деякi з них пiшли до фарисеїв, i їм розповiли, що Iсус учинив. Тодi первосвящени-46, 47

ки та фарисеї скликали раду й казали: Що маємо робити, бо Цей Чоловiк пребагато чуд чинить?
Якщо так позоставимо Його, то всi в Нього ввiрують, i прийдуть римляни, та й вiзьмуть нам i Край,48

i народ! А один iз них, Кайяфа, що був первосвящеником року того, промовив до них: Ви нiчого49
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не знаєте, i не помiркуєте, що краще для вас, щоб один чоловiк прийняв смерть за людей, анiж 50

щоб увесь народ мав загинути! А того не сказав сам вiд себе, але, первосвящеником бувши в тiм 51

роцi, пророкував, що Iсус за народ мав умерти, i не лише за народ, але й щоб сполучити в одне 52

розпорошених Божих дiтей. Отож, вiд того дня вони змовилися, щоб убити Його. I тому не ходив 53, 54

бiльш Iсус мiж юдеями явно, але звiдти вдавсь до околиць поближче пустинi, до мiста, що зветься
Єфрем, i тут залишався з Своїми учнями. Наближалася ж Пасха юдейська, i багато-хто з Краю 55

вдались перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе. I шукали Iсуса вони, а в храмi стоявши, 56

гомонiли один до одного: А як вам здається? Хiба Вiн не прийде на свято? А первосвященики та 57

фарисеї наказа дали: як дiзнається хто, де Вiн перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити Його.
Iсус же за шiсть день до Пасхи прибув до Вiфанiї, де жив Лазар, що його воскресив Iсус iз мер- 12

твих. I для Нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним iз тих, 2

що до столу з Ним сiли. А Марiя взяла лiтру мира, з найдорожчого нарду пахучого, i намасти- 3

ла Iсусовi ноги, i волоссям своїм Йому ноги обтерла... I пахощi мира наповнили дiм! I говорить 4

один з Його учнiв, Юда Iскарiотський, що мав Його видати: Чому мира оцього за триста динарiв 5

не продано, та й не роздано вбогим? А це вiн сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що 6

був злодiй: вiн мав скриньку на грошi, i крав те, що вкидали. I промовив Iсус: Позостав її ти, це 7

вона на день похорону заховала Менi... Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а Мене не постiйно 8

ви маєте! А натовп великий юдеїв довiдався, що Вiн там, та й поприходили не з-за Iсуса Само- 9

го, але щоб побачити й Лазаря, що його воскресив Вiн iз мертвих. А первосвященики змовилися, 10

щоб i Лазаревi смерть заподiяти, бо багато з юдеїв з-за нього вiдходили, та в Iсуса ввiрували. А 11, 12

другого дня, коли безлiч народу, що зiбрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Iсус,
то взяли вони пальмове вiття, i вийшли назустрiч Йому та й кричали: Осанна! Благословенний, хто 13

йде у Господнє Iм’я! Цар Iзраїлiв! Iсус же, знайшовши осля, сiв на нього, як написано: Не бiйся, 14, 15

дочко Сiонська! Ото Цар твiй iде, сидячи на ослi молодому! А учнi Його спочатку того не зро- 16

зумiли були, але, як прославивсь Iсус, то згадали тодi, що про Нього було так написано, i що цеє
вчинили Йому. Тодi свiдчив народ, який був iз Ним, що Вiн викликав Лазаря з гробу, i воскресив 17

його з мертвих. Через це й зустрiв натовп Його, бо почув, що Вiн учинив таке чудо. Фарисеї тодi 18, 19

мiж собою казали: Ви бачите, що нiчого не вдiєте: ось пiшов увесь свiт услiд за Ним! А мiж тими, 20

що в свято прийшли поклонитись, були й деякi геллени. I вони пiдiйшли до Пилипа, що з Вiфсаїди 21

Галiлейської, i просили його та казали: Ми хочемо, пане, побачити Iсуса. Iде Пилип та Андрiєвi 22

каже; iде Андрiй i Пилип та Iсусовi розповiдають. Iсус же їм вiдповiдає, говорячи: Надiйшла го- 23

дина, щоб Син Людський прославивсь. Поправдi, поправдi кажу вам: коли зерно пшеничне, як у 24

землю впаде, не помре, то одне зостається; як умре ж, плiд рясний принесе. Хто кохає душу свою, 25

той погубить її; хто ж ненавидить душу свою на цiм свiтi, збереже її в вiчне життя. Як хто служить 26

Менi, хай iде той за Мною, i де Я, там буде й слуга Мiй. Як хто служить Менi, того пошанує Отець.
Затривожена зараз душа Моя. I що Я повiм? Заступи Мене, Отче, вiд цiєї години! Та на те Я й при- 27

йшов на годину оцю... Прослав, Отче, Iм’я Своє! Залунав тодi голос iз неба: I прославив, i знову 28

прославлю! А народ, що стояв i почув, говорив: Загремiло! Iншi казали: Це Ангол Йому говорив! 29

Iсус вiдповiв i сказав: Не для Мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому свiтовi. Князь 30, 31

свiту цього буде вигнаний звiдси тепер. I, як буду пiднесений з землi, то до Себе Я всiх притягну. 32

А Вiн це говорив, щоб зазначити, якою то смертю Вiн має померти. А народ вiдповiв Йому: Ми 33, 34

чули з Закону, що Христос перебуває повiк, то чого ж Ти говориш, що Людському Сину потрiбно
пiднесеному бути? Хто такий Цей Син Людський? I сказав їм Iсус: Короткий ще час свiтло з вами. 35

Ходiть, поки маєте свiтло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темрявi ходить, не знає, куди вiн
iде... Аж доки ви маєте свiтло, то вiруйте в свiтло, щоб синами свiтла ви стали. Промовивши це, 36

Iсус вiдiйшов, i сховався вiд них. I хоч Вiн стiльки чуд перед ними вчинив був, та в Нього вони не 37

ввiрували, щоб справдилось слово пророка Iсаї, який провiщав: Хто повiрив тому, що ми, Госпо- 38

ди, чули, а Господнє рамено кому об’явилось? Тому не могли вони вiрити, що знову Iсая прорiк: 39

Заслiпив їхнi очi, i скам’янив їхнє серце, щоб очима не бачили, анi серцем щоб не зрозумiли, i не 40

навернулись, щоб Я їх уздоровив! Це Iсая сказав, коли бачив славу Його, i про Нього звiщав. 41

Проте багато-хто навiть iз старших у Нього ввiрували, та не признавались через фарисеїв, щоб не 42

вигнано їх iз синагоги. Бо любили вони славу людську бiльше, анiж славу Божу. А Iсус пiдняв 43, 44
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голос, та й промовляв: Хто вiрує в Мене, не в Мене вiн вiрує, але в Того, Хто послав Мене. А хто45

бачить Мене, той бачить Того, хто послав Мене. Я, Свiтло, на свiт прийшов, щоб кожен, хто вiрує46

в Мене, у темрявi не зоставався. Коли б же хто слiв Моїх слухав та не вiрував, Я того не суджу, бо47

Я не прийшов свiт судити, але щоб спасти свiт. Хто цурається Мене, i Моїх слiв не приймає, той48

має для себе суддю: те слово, що Я говорив, останнього дня воно буде судити його! Бо вiд Себе Я49

не говорив, а Отець, що послав Мене, то Вiн Менi заповiдь дав, що Я маю казати та що говорити.
I вiдаю Я, що Його ота заповiдь то вiчне життя. Тож що Я говорю, то так говорю, як Отець Менi50

розповiдав.
Перед святом же Пасхи Iсус, знавши, що настала година Йому перейти до Отця з цього свiту,13

полюбивши Своїх, що на свiтi були, до кiнця полюбив їх. Пiд час же вечерi, як диявол уже був2

укинув у серце синовi Симона Юдi Iскарiотському, щоб вiн видав Його, то Iсус, знавши те, що3

Отець вiддав все Йому в руки, i що вiд Бога прийшов Вiн, i до Бога вiдходить, устає вiд вечерi,4

i здiймає одежу, бере рушника й пiдперiзується. Потому налив Вiн води до вмивальницi, та й за-5

чав обмивати ноги учням, i витирати рушником, що ним був пiдперезаний. I пiдходить до Симона6

Петра, а той каже Йому: Ти, Господи, митимеш ноги менi? Iсус вiдказав i промовив йому: Що Я7

роблю, ти не знаєш тепер, але опiсля зрозумiєш. Говорить до Нього Петро: Ти повiк менi нiг не8

обмиєш! Iсус вiдповiв йому: Коли Я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо Мною. До Нього про-9

казує Симон Петро: Господи, не самi мої ноги, а й руки та голову! Iсус каже йому: Хто обмитий,10

тiльки ноги обмити потребує, бо вiн чистий увесь. I ви чистi, та не всi. Бо Вiн знав Свого зрадника,11

тому то сказав: Ви чистi не всi. Коли ж пообмивав їхнi ноги, i одежу Свою Вiн надiв, засiв знову за12

стiл i промовив до них: Чи знаєте ви, що Я зробив вам? Ви Мене називаєте: Учитель i Господь, i13

добре ви кажете, бо Я є. А коли обмив ноги вам Я, Господь i Вчитель, то повиннi й ви один одному14

ноги вмивати. Бо то Я вам приклада дав, щоб i ви те чинили, як Я вам учинив. Поправдi, поправдi15, 16

кажу вам: Раб не бiльший за пана свого, посланець же не бiльший вiд того, хто вислав його. Коли17

знаєте це, то блаженнi ви, якщо таке чините! Не про всiх вас кажу. Знаю Я, кого вибрав, але щоб18

збулося Писання: Хто хлiб споживає зо Мною, пiдняв той на Мене п’яту свою! Уже тепер вам19

кажу, перше нiж те настане, щоб як станеться, ви ввiрували, що то Я. Поправдi, поправдi кажу20

вам: Хто приймає Мого посланця, той приймає Мене; хто ж приймає Мене, той приймає Того, Хто
послав Мене! Промовивши це, затривожився духом Iсус, i освiдчив, говорячи: Поправдi, поправдi21

кажу вам, що один iз вас видасть Мене!... I озиралися учнi один на одного, непевними бувши, про22

кого Вiн каже. При столi, при Iсусовiм лонi, був один з Його учнiв, якого любив Iсус. От цьому23, 24

кивнув Симон Петро та й шепнув: Запитай, хто б то був, що про нього Вiн каже? I, пригорнув-25

шись до лоня Iсусового, той говорить до Нього: Хто це, Господи? Iсус же вiдказує: Це той, кому,26

умочивши, подам Я куска. I, вмочивши куска, подав синовi Симона, Юдi Iскарiотському!... За тим27

же куском тодi в нього ввiйшов сатана. А Iсус йому каже: Що ти робиш роби швидше... Але жа-28

ден iз тих, хто був при столi, того не зрозумiв, до чого сказав Вiн йому. А тому, що тримав Юда29

скриньку на грошi, то деякi думали, нiби каже до нього Iсус: Купи, що потрiбно на свято для нас,
або щоб убогим подав що. А той, узявши кусок хлiба, зараз вийшов. Була ж нiч. Тодi, як вiн ви-30, 31

йшов, промовляє Iсус: Тепер ось прославивсь Син Людський, i в Ньому прославився Бог. Коли в32

Ньому прославився Бог, то i Його Бог прославить у Собi, i зараз прославить Його! Мої дiтоньки,33

не довго вже бути Менi з вами! Ви шукати Мене будете, але як сказав Я юдеям: Куди Я йду, туди
ви прибути не можете, те й вам говорю Я тепер. Нову заповiдь Я вам даю: Любiть один одного! Як34

Я вас полюбив, так любiть один одного й ви! По тому пiзнають усi, що ви учнi Мої, як будете мати35

любов мiж собою. А Симон Петро Йому каже: Куди, Господи, iдеш Ти? Iсус вiдповiв: Куди Я йду,36

туди ти тепер iти за Мною не можеш, але потiм ти пiдеш за Мною. Говорить до Нього Петро: Чому,37

Господи, iти за Тобою тепер я не можу? За Тебе я душу свою покладу! Iсус вiдповiдає: За Мене38

покладеш ти душу свою? Поправдi, поправдi кажу Я тобi: Пiвень не заспiває, як ти тричi зречешся
Мене...

Нехай серце вам не тривожиться! Вiруйте в Бога, i в Мене вiруйте! Багато осель у домi Мого14, 2

Отця; а коли б то не так, то сказав би Я вам, що йду приготувати мiсце для вас? А коли вiдiйду3

й приготую вам мiсце, Я знову прийду й заберу вас до Себе, щоб де Я були й ви. А куди Я йду4

дорогу ви знаєте. Говорить до Нього Хома: Ми не знаємо, Господи, куди йдеш; як же можемо5
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знати дорогу? Промовляє до нього Iсус: Я дорога, i правда, i життя. До Отця не приходить нiхто, 6

якщо не через Мене. Коли б то були ви пiзнали Мене, ви пiзнали були б i Мого Отця. Вiдтепер 7

Його знаєте ви, i Його бачили. Говорить до Нього Пилип: Господи, покажи нам Отця, i вистачить 8

нам! Промовляє до нього Iсус: Стiльки часу Я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, Мене? Хто бачив 9

Мене, той бачив Отця, то як же ти кажеш: Покажи нам Отця? Чи не вiруєш ти, що Я в Отцi, а 10

Отець у Менi? Слова, що Я вам говорю, говорю не вiд Себе, а Отець, що в Менi перебуває, Той
чинить дiла тi. Повiрте Менi, що Я в Отцi, а Отець у Менi! Коли ж нi, то повiрте за вчинки самi. 11

Поправдi, поправдi кажу вам: Хто вiрує в Мене, той учинить дiла, якi чиню Я, i ще бiльшi вiд них 12

вiн учинить, бо Я йду до Отця. I коли що просити ви будете в Iмення Моє, те вчиню, щоб у Синi 13

прославивсь Отець. Коли будете в Мене просити чого в Моє Ймення, то вчиню. Якщо Ви Мене 14, 15

любите, Мої заповiдi зберiгайте! I вблагаю Отця Я, i Втiшителя iншого дасть вам, щоб iз вами 16

повiк перебував, Духа правди, що Його свiт прийняти не може, бо не бачить Його та не знає Його. 17

Його знаєте ви, бо при вас перебуває, i в вас буде Вiн. Я не кину вас сиротами, Я прибуду до вас! 18

Ще недовго, i вже свiт Мене не побачить, але ви Мене бачити будете, бо живу Я i ви жити будете! 19

Того дня пiзнаєте ви, що в Своїм Я Отцi, а ви в Менi, i Я в вас. Хто заповiдi Мої має та їх зберiгає, 20, 21

той любить Мене. А хто любить Мене, то полюбить його Мiй Отець, i Я полюблю Його, i об’явлюсь
йому Сам. Запитує Юда, не Iскарiотський, Його: Що то, Господи, що Ти нам об’явитися маєш, а 22

не свiтовi? Iсус вiдповiв i до нього сказав: Як хто любить Мене, той слово Моє берегтиме, i Отець 23

Мiй полюбить його, i Ми прийдемо до нього, i оселю закладемо в нього. Хто не любить Мене, 24

той не береже Моїх слiв. А слово, що чуєте ви, не Моє, а Отця, що послав Мене. Говорив це Я 25

вам, бувши з вами. Утiшитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в Iм’я Моє, Той навчить 26

вас усього, i пригадає вам усе, що Я вам говорив. Зоставляю вам мир, мир Свiй вам даю! Я даю 27

вам не так, як дає свiт. Серце ваше нехай не тривожиться, анi не лякається! Чули ви, що Я вам 28

говорив: Я вiдходжу, i вернуся до вас. Якби ви любили Мене, то ви б тiшилися, що Я йду до Отця,
бо бiльший за Мене Отець. I тепер Я сказав вам, переднiше, нiж сталося, щоб ви вiрували, коли 29

станеться. Небагато вже Я говоритиму з вами, бо надходить князь свiту цього, а в Менi вiн нiчого 30

не має, та щоб свiт зрозумiв, що люблю Я Отця, i як Отець наказав Менi, так роблю. Уставайте, 31

ходiм звiдсiля!
Я правдива Виноградина, а Отець Мiй Виноградар. Усяку галузку в Мене, що плоду не прино- 15, 2

сить, Вiн вiдтинає, але всяку, що плiд родить, обчищає її, щоб ряснiше родила. Через Слово, що Я 3

вам говорив, ви вже чистi. Перебувайте в Менi, а Я в вас! Як та вiтка не може вродити плоду сама 4

з себе, коли не позостанеться на виноградинi, так i ви, як в Менi перебувати не будете. Я Вино- 5

градина, ви галуззя! Хто в Менi перебуває, а Я в ньому, той рясно зароджує, бо без Мене нiчого
чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в Менi, той буде вiдкинений геть, як галузка, i 6

всохне. I громадять їх, i кладуть на огонь, i згорять. Коли ж у Менi перебувати ви будете, а слова 7

Мої позостануться в вас, то просiть, чого хочете, i станеться вам! Отець Мiй прославиться в тому, 8

якщо рясно зародите й будете учнi Мої. Як Отець полюбив Мене, так i Я полюбив вас. Перебу- 9

вайте в любовi Моїй! Якщо будете ви зберiгати Мої заповiдi, то в любовi Моїй перебуватимете, як 10

i Я зберiг Заповiдi Свого Отця, i перебуваю в любовi Його. Це Я вам говорив, щоб радiсть Моя 11

була в вас, i щоб повна була ваша радiсть! Оце Моя заповiдь, щоб любили один одного ви, як Я 12

вас полюбив! Нiхто бiльшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзiв своїх. 13

Ви друзi Мої, якщо чините все, що Я вам заповiдую. Я вже бiльше не буду рабами вас звати, бо 14, 15

не вiдає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями Я, бо Я вам об’явив усе те, що почув вiд
Мого Отця. Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, i вас настановив, щоб iшли ви й приносили 16

плiд, i щоб плiд ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тiльки попросите в Iмення Моє. Це Я вам 17

заповiдую, щоб любили один одного ви! Коли вас свiт ненавидить, знайте, що Мене вiн зненавидiв 18

перше, як вас. Коли б ви зо свiту були, то своє свiт любив би. А що ви не зо свiту, але Я вас зо свiту 19

обрав, тому свiт вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке Я вам сказав: Раб не бiльший за пана 20

свого. Як Мене переслiдували, то й вас переслiдувати будуть; як слово Моє зберiгали, берегтимуть
i ваше. Але все це робитимуть вам за Iм’я Моє, бо не знають Того, хто послав Мене. Коли б Я 21, 22

не прийшов i до них не казав, то не мали б грiха, а тепер вимовки не мають вони за свiй грiх. Хто 23

Мене ненавидить, i Мого Отця той ненавидить. Коли б Я серед них не вчинив був тих дiл, яких 24
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не чинив нiхто iнший, то не мали б грiха. Та тепер вони бачили, i зненавидiли i Мене, i Мого Отця.
Та щоб справдилось слово, що в їхнiм Законi написане: Мене безпiдставно зненавидiли! А коли25, 26

Втiшитель прибуде, що Його вiд Отця Я пошлю вам, Той Дух правди, що походить вiд Отця, Вiн
засвiдчить про Мене. Та засвiдчте i ви, бо ви вiд початку зо Мною.27

Оце Я сказав вам, щоб ви не спокусились. Вас виженуть iз синагог. Прийде навiть година, коли16, 2

кожен, хто вам смерть заподiє, то думатиме, нiби службу приносить вiн Боговi! А це вам учинять,3

бо вони не пiзнали Отця, нi Мене. Але Я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був4

Я вам, як настане година. Цього вам не казав Я спочатку, бо з вами Я був. Тепер же до Того Я5

йду, Хто послав Мене, i нiхто з вас Мене не питає: Куди йдеш? Та вiд того, що це Я сказав вам,6

серце ваше наповнилось смутком. Та Я правду кажу вам: Краще для вас, щоб пiшов Я, бо як Я7

не пiду, Утiшитель не прийде до вас. А коли Я пiду, то пошлю вам Його. А як прийде, Вiн свiтовi8

виявить про грiх, i про правду, i про суд: тож про грiх, що не вiрують у Мене; а про правду, що Я9, 10

до Отця Свого йду, i Мене не побачите вже; а про суд, що засуджений князь цього свiту. Я ще11, 12

маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Вiн, Той Дух правди, Вiн вас13

попровадить до цiлої правди, бо не буде казати Сам вiд Себе, а що тiльки почує, казатиме, i що має
настати, звiстить вам. Вiн прославить Мене, бо Вiн вiзьме з Мого та й вам сповiстить. Усе, що14, 15

має Отець, то Моє; через те Я й сказав, що Вiн вiзьме з Мого та й вам сповiстить. Незабаром, i16

Мене вже не будете бачити, i знов незабаром i Мене ви побачите, бо Я йду до Отця. А деякi з учнiв17

Його говорили один до одного: Що таке, що сказав Вiн до нас: Незабаром, i Мене вже не будете
бачити, i знов незабаром i Мене ви побачите, та: Я йду до Отця?... Гомонiли також: Що таке, що18

говорить: Незабаром? Про що каже, не знаємо... Iсус же пiзнав, що хочуть поспитати Його, i19

сказав їм: Чи про це мiж собою мiркуєте ви, що сказав Я: Незабаром, i вже Мене бачити не будете
ви, i знов незабаром i Мене ви побачите? Поправдi, поправдi кажу вам, що ви будете плакати та20

голосити, а свiт буде радiти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радiсть! Журиться21

жiнка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам’ятає терпiння з-
за радощiв, що людина зродилась на свiт... Так сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову, i серце22

ваше радiтиме, i нiхто радости вашої вам не вiдiйме! Нi про що ж того дня ви Мене не спитаєте.23

Поправдi, поправдi кажу вам: Чого тiльки попросите ви вiд Отця в Моє Ймення, Вiн дасть вам.
Не просили ви досi нiчого в Iм’я Моє. Просiть i отримаєте, щоб повна була ваша радiсть. Оце все24, 25

Я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами Я вже не буду до вас промовляти, але
явно звiщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в Моє Ймення, i Я вам не кажу, що вблагаю26

Отця Я за вас, бо Отець любить Сам вас за те, що ви полюбили Мене та й увiрували, що Я вийшов27

вiд Бога. Вiд Отця вийшов Я, i на свiт Я прийшов. I знов покидаю Я свiт та й iду до Отця. Його28, 29

учнi вiдказують: Ось тепер Ти говориш вiдкрито, i жадної притчi не кажеш. Тепер вiдаємо ми, що30

Ти знаєш усе, i потреби не маєш, щоб Тебе хто питав. Тому вiруємо, що Ти вийшов вiд Бога! Iсус їм31

вiдповiв: Тепер вiруєте? Ото настає година, i вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне32

своє, а Мене ви Самого покинете... Та не Сам Я, бо зо Мною Отець! Це Я вам розповiв, щоб мали33

ви мир у Менi. Страждання зазнаєте в свiтi, але будьте вiдважнi: Я свiт перемiг!
По мовi оцiй Iсус очi Свої звiв до неба й промовив: Прийшла, Отче, година, прослав Сина Свого,17

щоб i Син Твiй прославив Тебе, бо Ти дав Йому владу над тiлом усяким, щоб Вiн дав життя вiчне2

всiм їм, яких дав Ти Йому. Життя ж вiчне це те, щоб пiзнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та3

Iсуса Христа, що послав Ти Його. Я прославив Тебе на землi, довершив Я те дiло, що Ти дав Менi4

виконати. I тепер прослав, Отче, Мене Сам у Себе тiєю славою, яку в Тебе Я мав, поки свiт не5

постав. Я Iм’я Твоє виявив людям, що Менi Ти iз свiту їх дав. Твоїми були вони, i Ти дав їх Менi,6

i вони зберегли Твоє слово. Тепер пiзнали вони, що все те, що Ти Менi дав, вiд Тебе походить,7

бо слова, що дав Ти Менi, Я їм передав, i вони прийняли й зрозумiли правдиво, що Я вийшов вiд8

Тебе, i ввiрували, що послав Ти Мене. Я благаю за них. Не за свiт Я благаю, а за тих, кого дав Ти9

Менi, Твої бо вони! Усе бо Моє то Твоє, а Твоє то Моє, i прославивсь Я в них. I не на свiтi вже10, 11

Я, а вони ще на свiтi, а Я йду до Тебе. Святий Отче, заховай в Iм’я Своє їх, яких дав Ти Менi, щоб
як Ми, єдине були! Коли з ними на свiтi Я був, Я берiг їх у Ймення Твоє, тих, що дав Ти Менi, i12

зберiг, i нiхто з них не згинув, крiм призначеного на загибiль, щоб збулося Писання. Тепер же до13

Тебе Я йду, але це говорю Я на свiтi, щоб мали вони в собi радiсть Мою досконалу. Я їм дав Твоє14
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слово, але свiт їх зненавидiв, бо вони не вiд свiту, як i Я не вiд свiту. Не благаю, щоб Ти їх зо свiту 15

забрав, але щоб зберiг їх вiд злого. Не вiд свiту вони, як i Я не вiд свiту. Освяти Ти їх правдою! 16, 17

Твоє слово то правда. Як на свiт Ти послав Мене, так i Я на свiт послав їх. А за них Я посвячую 18, 19

в жертву Самого Себе, щоб освяченi правдою стали й вони. Та не тiльки за них Я благаю, а й за 20

тих, що ради їхнього слова ввiрують у Мене, щоб були всi одно: як Ти, Отче, в Менi, а Я у Тобi, 21

щоб одно були в Нас i вони, щоб увiрував свiт, що Мене Ти послав. А ту славу, що дав Ти Менi, Я 22

їм передав, щоб єдине були, як єдине i Ми. Я у них, а Ти у Менi, щоб були досконалi в одно, i щоб 23

пiзнав свiт, що послав Мене Ти, i що їх полюбив Ти, як Мене полюбив. Бажаю Я, Отче, щоб i тi, 24

кого дав Ти Менi, там зо Мною були, де знаходжуся Я, щоб бачили славу Мою, яку дав Ти Менi,
бо Ти полюбив Мене перше закладин свiту. Отче Праведний! Хоча не пiзнав Тебе свiт, та пiзнав 25

Тебе Я. I пiзнали вони, що послав Мене Ти. Я ж Iм’я Твоє їм об’явив й об’являтиму, щоб любов, 26

що Ти нею Мене полюбив, була в них, а Я в них!...
Промовивши це, Iсус вийшов iз учнями Своїми на той бiк потоку Кедрону, де був сад, до якого 18

ввiйшов Вiн та учнi Його. Але й Юда, що видав Його, знав те мiсце, бо там часто збирались Iсус 2

й Його учнi. Отож Юда, узявши вiддiл вiйська та службу вiд первосвященикiв i фарисеїв, прихо- 3

дить туди iз смолоскипами, та з лiхтарями, та з зброєю. А Iсус, усе вiдавши, що з Ним статися має, 4

виходить та й каже до них: Кого ви шукаєте? Йому вiдповiли: Iсуса Назарянина. Вiн говорить до 5

них: Це Я... А стояв iз ними й Юда, що видав Його. I як тiльки сказав їм: Це Я, вони подалися 6

назад, та й на землю попадали... I Вiн знов запитав їх: Кого ви шукаєте? Вони ж вiдказали: Iсуса 7

Назарянина. Iсус вiдповiв: Я сказав вам, що це Я... Отож, як Мене ви шукаєте, то дайте оцим вi- 8

дiйти, щоб збулося те слово, що Вiн був сказав: Я не втратив нiкого iз тих, кого дав Ти Менi. Тодi 9, 10

Симон Петро, меча мавши, його вихопив, i рубонув раба первосвященика, i вiдтяв праве вухо йому.
А рабу на iм’я було Малх. Та промовив Iсус до Петра: Всунь у пiхви меча! Чи ж не мав би Я пити 11

ту чашу, що Отець дав Менi? Вiддiл же вiйська та тисяцький i служба юдейська схопили Iсуса, i 12

зв’язали Його, i повели Його перше до Анни, бо тестем доводивсь Кайяфi, що первосвящеником 13

був того року. Це ж був той Кайяфа, що порадив юдеям, що лiпше померти людинi однiй за народ. 14

А Симон Петро й iнший учень iшли за Iсусом слiдом. Той же учень вiдомий був первосвящениковi, 15

i ввiйшов у двiр первосвященикiв iз Iсусом. А Петро за ворiтьми стояв. Тодi вийшов той учень, 16

що вiдомий був первосвящениковi, i сказав воротарцi, i впровадив Петра. I питає Петра воротар- 17

ка служниця: Ти хiба не з учнiв Цього Чоловiка? Той вiдказує: Нi! А раби й служба, розклавши 18

огонь, стояли та й грiлися, бо був холод. I Петро стояв iз ними та грiвся. А первосвященик спи- 19

тався Iсуса про учнiв Його, i про науку Його. Iсус Йому вiдповiдь дав: Я свiтовi явно казав. Я 20

постiйно навчав у синагозi й у храмi, куди всi юдеї збираються, а таємно нiчого Я не говорив. Чого 21

ти питаєш Мене? Поспитайся тих, що чули, що Я їм говорив. Отже, знають вони, про що Я гово-
рив. А як Вiн це сказав, то один iз присутньої там служби вдарив Iсуса в щоку, говорячи: То так 22

вiдповiдаєш первосвящениковi? Iсус йому вiдповiдь дав: Якщо зле Я сказав, покажи, що то зле; 23

коли ж добре, за що Мене б’єш? I вiдiслав Його Анна зв’язаним первосвящениковi Кайяфi. А 24, 25

Симон Петро стояв, грiючись. I сказали до нього: Чи й ти не з учнiв Його? Вiн вiдрiкся й сказав:
Нi! Говорить один iз рабiв первосвященика, родич тому, що йому Петро вухо вiдтяв: Чи тебе я не 26

бачив у саду з Ним? I знову вiдрiкся Петро, i заспiвав пiвень хвилi тiєї... А Iсуса ведуть вiд Кайя- 27, 28

фи в преторiй. Був же ранок. Та вони не ввiйшли до преторiя, щоб не опоганитись, а щоб їсти пасху.
Тодi вийшов Пилат назовнi до них i сказав: Яку скаргу приносите ви на Цього Чоловiка? Вони 29, 30

вiдповiли та й сказали йому: Коли б Цей злочинцем не був, ми б Його тобi не видавали. А Пилат 31

їм сказав: Вiзьмiть Його, та й за вашим Законом судiть Його. Юдеї сказали йому: Нам не вiльно
нiкого вбивати, щоб збулося Iсусове слово, що його Вiн прорiк, зазначаючи, якою то смертю Вiн 32

має померти. Тодi знову Пилат увiйшов у преторiй, i покликав Iсуса, i до Нього сказав: Чи Ти Цар 33

Юдейський? Iсус вiдповiв: Чи вiд себе самого питаєш ти це, чи то iншi тобi говорили про Мене? 34

Пилат вiдповiв: Чи ж юдеянин я? Твiй народ та первосвященики менi Тебе видали. Що таке Ти 35

вчинив? Iсус вiдповiв: Моє Царство не iз свiту цього. Якби iз цього свiту було Моє Царство, то 36

служба Моя воювала б, щоб не виданий був Я юдеям. Та тепер Моє Царство не звiдси... Сказав 37

же до Нього Пилат: Так Ти Цар? Iсус вiдповiв: Сам ти кажеш, що Цар Я. Я на те народився, i на
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те прийшов у свiт, щоб засвiдчити правду. I кожен, хто з правди, той чує Мiй голос. Говорить до38

Нього Пилат: Що є правда? I сказавши оце, до юдеїв знов вийшов, та й каже до них: Не знаходжу
Я в Ньому провини нiякої. Та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете39

отже, вiдпущу вам Царя Юдейського? Та знову вони зняли крик, вимагаючи: Не Його, а Варавву!40

А Варавва був злочинець.
От тодi взяв Iсуса Пилат, та й звелiв збичувати Його. Вояки ж, сплiвши з терну вiнка, Йому19, 2

поклали на голову, та багряницю надiли на Нього, i приступали до Нього й казали: Радiй, Царю3

Юдейський! I били по щоках Його... Тодi вийшов назовнi iзнову Пилат та й говорить до них: Ось4

Його я виводжу назовнi до вас, щоб ви переконались, що провини нiякої в Нiм не знаходжу. I ви-5

йшов назовнi Iсус, у терновiм вiнку та в багрянiм плащi. А Пилат до них каже: Оце Чоловiк! Як6

зобачили ж Його первосвященики й служба, то закричали, говорячи: Розiпни, розiпни! Пилат каже
до них: То вiзьмiть Його ви й розiпнiть, бо провини я в Нiм не знаходжу! Вiдказали юдеї йому: Ми7

маємо Закона, а за Законом Вiн мусить умерти, бо за Божого Сина Себе видавав! Як зачув же8

Пилат оце слово, налякався ще бiльш, i вернувся в преторiй iзнову, i питає Iсуса: Звiдки Ти? Та9

Iсус йому вiдповiдi не подав. I каже до Нього Пилат: Не говориш до мене? Хiба ж Ти не знаєш,10

що маю я владу розп’ясти Тебе, i маю владу Тебе вiдпустити? Iсус вiдповiв: Надо Мною ти жадної11

влади не мав би, коли б тобi зверху не дано було; тому бiльший грiх має той, хто Мене тобi ви-
дав... Пiсля цього Пилат намагався пустити Його, та юдеї кричали, говорячи: Якщо Його пустиш,12

то не кесарiв приятель ти! Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесаревi. Як зачув же Пи-13

лат оце слово, то вивiв назовнi Iсуса, i засiв на суддеве сидiння, на мiсцi, що зветься лiтостротон,
по-гебрейському ж гаввата. Був то ж день Приготовлення Пасхи, година була близько шостої. I14

вiн каже юдеям: Ось ваш Цар! Та вони закричали: Геть, геть iз Ним! Розiпни Його! Пилат каже15

до них: Царя вашого маю розп’ясти? Первосвященики вiдповiли: Ми не маєм царя, окрiм кесаря!
Ось тодi вiн їм видав Його, щоб розп’ясти... I взяли Iсуса й повели... I, нiсши Свого хреста, Вiн ви-16, 17

йшов на мiсце, Череповищем зване, по-гебрейському Голгофа. Там Його розп’яли, а з Ним разом18

двох iнших, з одного та з другого боку, а Iсуса всерединi. А Пилат написав i написа, та й умiстив19

на хрестi. Було ж там написано: Iсус Назарянин, Цар Юдейський. I багато з юдеїв читали цього20

написа, бо те мiсце, де Iсус був розп’ятий, було близько вiд мiста. А було по-гебрейському, по-
грецькому й по-римському написано. Тож сказали Пилатовi юдейськi первосвященики: Не пиши:21

Цар Юдейський, але що Вiн Сам говорив: Я Цар Юдейський. Пилат вiдповiв: Що я написав на-22

писав! Розп’явши ж Iсуса, вояки взяли одiж Його, та й подiлили на чотири частинi, по частинi для23

кожного вояка, теж i хiтона. А хiтон був не шитий, а витканий цiлий вiдверху. Тож сказали один до24

одного: Не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, кому припаде. Щоб збулося Писання:
Подiлили одежу Мою мiж собою, i метнули про шату Мою жеребка. Вояки ж це й зробили... Пiд25

хрестом же Iсуса стояли Його мати, i сестра Його матерi, Марiя Клеопова, i Марiя Магдалина.
Як побачив Iсус матiр та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матерi: Оце, жоно, твiй син!26

Потiм каже до учня: Оце мати твоя! I з тiєї години той учень узяв її до себе. Потiм, знавши Iсус, що27, 28

вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує: Прагну! Тут стояла посудина, повна оцту.29

Вояки ж, губку оцтом наповнивши, i на тростину її настромивши, пiднесли до уст Його. А коли30

Iсус оцту прийняв, то промовив: Звершилось!... I, голову схиливши, вiддав Свого духа... Був же31

день Приготовлення, тож юдеї, щоб тiла на хрестi не зосталися в суботу, був бо Великдень тiєї су-
боти просили Пилата зламати голiнки розп’ятим, i зняти. Тож прийшли вояки й поламали голiнки32

першому й другому, що розп’ятий з Ним був. Коли ж пiдiйшли до Iсуса й побачили, що Вiн уже33

вмер, то голiнок Йому не зламали, та один з воякiв списом бока Йому проколов, i зараз витекла34

звiдти кров та вода. I самовидець засвiдчив, i правдиве свiдоцтво його; i вiн знає, що правду гово-35

рить, щоб повiрили й ви. о це сталось тому, щоб збулося Писання: Йому костi ламати не будуть! I36, 37

знов друге Писання говорить: Дивитися будуть на Того, Кого прокололи. Потiм Йосип iз Арiматеї,38

що був учень Iсуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тiло Iсусове взяти. I
дозволив Пилат. Тож прийшов вiн, i взяв тiло Iсусове. Прибув також i Никодим, що давнiше при-39

ходив вночi до Iсуса, i смирну принiс, iз алоєм помiшану, щось лiтрiв iз сто. Отож, узяли вони тiло40

Iсусове, та й обгорнули його плащаницею iз пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тiм мiсцi,41
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де Вiн був розп’ятий, знаходився сад, а в саду новий грiб, що в ньому нiколи нiхто не лежав. Тож 42

отут, з-за юдейського дня Приготовлення вони поклали Iсуса, бо поблизу був грiб.
А дня першого в тижнi, рано вранцi, як ще темно було, прийшла Марiя Магдалина до гробу, та 20

й бачить, що камiнь вiд гробу вiдвалений. Тож бiжить вона та й прибуває до Симона Петра, та 2

до другого учня, що Iсус його любив, та й каже до них: Взяли Господа з гробу, i ми не знаємо, де
поклали Його! Тодi вийшов Петро й другий учень, i до гробу пiшли. Вони ж бiгли обидва укупi, 3, 4

але другий той учень попереду бiг, хутчiш вiд Петра, i перший до гробу прибув. I, нахилившися, 5

бачить лежить плащаниця... Але вiн не ввiйшов. Прибуває i Симон Петро, що слiдком за ним бiг, 6

i входить до гробу, i плащаницю оглядає, що лежала, i хустка, що була на Його головi, лежить 7

не з плащаницею, але осторонь, згорнена, в iншому мiсцi... Тодi ж увiйшов й iнший учень, що 8

перший до гробу прибув, i побачив, i ввiрував. Бо ще не розумiли з Писання вони, що Вiн має 9

воскреснути з мертвих. I учнi вернулися знову до себе. А Марiя стояла при гробi назовнi та й 10, 11

плакала. Плачучи, нахилилась до гробу. I бачить два Анголи, що в бiлiм сидiли, один у головах, а 12

другий у нiг, де лежало Iсусове тiло... I говорять до неї вони: Чого плачеш ти, жiнко? Та вiдказує 13

їм: Узяли мого Господа, i я не знаю, де Його поклали... I, сказавши оце, обернулась назад, i бачить 14

Iсуса, що стояв, та вона не пiзнала, що то Iсус... Промовляє до неї Iсус: Чого плачеш ти, жiнко? 15

Кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садiвник, говорить до Нього: Якщо, пане, узяв ти Його,
то скажи менi, де поклав ти Його, i Його я вiзьму! Iсус мовить до неї: Марiє! А вона обернулася 16

та по-єврейському каже Йому: Раббунi! цебто: Учителю мiй! Говорить до неї Iсус: Не торкайся до 17

Мене, бо Я ще не зiйшов до Отця. Але йди до братiв Моїх та їм розповiж: Я йду до Свого Отця й
Отця вашого, i до Бога Мого й Бога вашого! Iде Марiя Магдалина, та й учням звiщає, що бачила 18

Господа, i Вiн це їй сказав... Того ж дня дня першого в тижнi, коли вечiр настав, а дверi, де учнi 19

зiбрались були, були замкненi, бо боялись юдеїв, з’явився Iсус, i став посерединi, та й промовляє
до них: Мир вам! I, сказавши оце, показав Вiн їм руки та бока. А учнi зрадiли, побачивши Господа. 20

Тодi знову сказав їм Iсус: Мир вам! Як Отець послав Мене, i Я вас посилаю! Сказавши оце, Вiн 21, 22

дихнув, i говорить до них: Приймiть Духа Святого! Кому грiхи простите, простяться їм, а кому 23

затримаєте, то затримаються! А Хома, один з Дванадцятьох, званий Близнюк, iз ними не був, як 24

приходив Iсус. Iншi ж учнi сказали йому: Ми бачили Господа!... А вiн вiдказав їм: Коли на руках 25

Його знаку вiдцвяшного я не побачу, i пальця свого не вкладу до вiдцвяшної рани, i своєї руки не
вкладу до боку Його, не ввiрую! За вiсiм же день знов удома були Його учнi, а з ними й Хома. 26

I, як замкненi дверi були, прийшов Iсус, i став посерединi та й проказав: Мир вам! Потiм каже 27

Хомi: Простягни свого пальця сюди, та на руки Мої подивись. Простягни й свою руку, i вклади до
боку Мого. I не будь ти невiруючий, але вiруючий! А Хома вiдповiв i сказав Йому: Господь мiй i 28

Бог мiй! Промовляє до нього Iсус: Тому ввiрував ти, що побачив Мене? Блаженнi, що не бачили 29

й увiрували! Багато ж i iнших ознак учинив був Iсус у присутностi учнiв Своїх, що в книзi оцiй не 30

записанi. Це ж написано, щоб ви ввiрували, що Iсус є Христос, Божий Син, i щоб, вiруючи, життя 31

мали в Iм’я Його!
Пiсля цього з’явивсь Iсус знов Своїм учням над морем Тiверiядським. А з’явився отак. Укупi 21, 2

були Симон Петро, i Хома, званий Близнюк, i Нафанаїл, iз Кани Галiлейської, i обидва сини Зеве-
деєвi, i двоє iнших iз учнiв Його. Говорить їм Симон Петро: Пiду риби вловити. Вони кажуть до 3

нього: I ми пiдемо з тобою. I пiшли вони, i всiли до човна. Та ночi тiєї нiчого вони не вловили. А як 4

ранок настав, то Iсус став над берегом, але учнi не знали, що то був Iсус. Iсус тодi каже до них: Чи 5

не маєте, дiти, якоїсь поживи? Нi, вони вiдказали. А Вiн їм сказав: Закиньте невода праворуч вiд 6

човна, то й знайдете! Вони кинули, i вже не могли його витягнути iз-за безлiчi риби... Тодi учень, 7

якого любив був Iсус, говорить Петровi: Це ж Господь!... А Симон Петро, як зачув, що Господь то,
накинув на себе одежину, бо вiн був нагий, та й кинувся в море... Iншi ж учнi, що були недалеко вiд 8

берега якихсь лiктiв iз двiстi припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли 9

на землю, то бачать розложений жар, а на нiм рибу й хлiб. Iсус каже до них: Принесiть тiєї риби, 10

що оце ви вловили! Пiшов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, сто 11

п’ятдесят три. I хоч стiльки було її, не продерся проте невiд. Iсус каже до учнiв: Iдiть, снiдайте! 12

А з учнiв нiхто не наважився спитати Його: Хто Ти такий? Бо знали вони, що Господь то... Тож 13

пiдходить Iсус, бере хлiб i дає їм, так само ж i рибу. Це вже втретє з’явився Iсус Своїм учням, як 14
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iз мертвих воскрес. Як вони вже поснiдали, то Iсус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину15

Йонин, чи ти любиш мене бiльше цих? Той каже Йому: Так, Господи, вiдаєш Ти, що кохаю Тебе!
Промовляє йому: Паси ягнята Мої! I говорить йому Вiн удруге: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш16

Мене? Той каже Йому: Так, Господи, вiдаєш Ти, що кохаю Тебе! Промовляє йому: Паси вiвцi Мої!
Утретє Вiн каже йому: Симоне, сину Йонин, чи кохаєш Мене? Засмутився Петро, що спитав його17

втретє: Чи кохаєш Мене? I вiн каже Йому: Ти все вiдаєш, Господи, вiдаєш Ти, що кохаю Тебе! Про-
мовляє до нього Iсус: Паси вiвцi Мої! Поправдi, поправдi кажу Я тобi: Коли був ти молодший, то18

ти сам пiдперiзувався, i ходив, куди ти бажав. А коли постарiєш, свої руки простягнеш, i iнший тебе
пiдпереже, i поведе, куди не захочеш... А оце Вiн сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога19

прославить. Сказавши таке, Вiн говорить йому: Iди за Мною! Обернувся Петро, та й ось бачить,20

що за ним слiдкома йде той учень, якого любив Iсус, який на вечерi до лоня Йому був схилився
й спитав: Хто, Господи, видасть Тебе? Петро, як побачив того, говорить Iсусовi: Господи, цей же21

що? Промовляє до нього Iсус: Якщо Я схотiв, щоб вiн позостався, аж поки прийду, що до того22

тобi? Ти йди за Мною! I це слово рознеслось було мiж братами, що той учень не вмре. Проте Iсус23

не сказав йому, що не вмре, а: Якщо Я схотiв, щоб вiн позостався, аж поки прийду, що до того то-
бi? Це той учень, що свiдчить про це, що й оце написав. I знаємо ми, що правдиве свiдоцтво його!24

Багато є й iншого, що Iсус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне,25

то й сам свiт не вмiстив би написаних книг! Амiнь.
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П
ершу книгу я був написав, о Теофiле, про все те, що Iсус вiд початку чинив та навчав, аж 1, 2

до дня, коли через Духа Святого подав Вiн накази апостолам, що їх вибрав, i вознiсся.
А по муцi Своїй Вiн ставав перед ними живий iз засвiдченнями багатьма, i сорок день їм 3

з’являвся та про Божеє Царство казав. А зiбравшися з ними, Вiн звелiв, щоб вони не 4

вiдходили з Єрусалиму, а чекали обiтницi Отчої, що про неї казав ви чули вiд Мене. Iван бо водою 5

христив, ви ж охрищенi будете Духом Святим через кiлька тих днiв! А вони, зiйшовшись, питали 6

Його й говорили: Чи не часу цього вiдбудуєш Ти, Господи, царство Iзраїлевi? А Вiн їм вiдказав: 7

То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владi Своїй. Та ви приймете силу, як Дух 8

Святий злине на вас, i Моїми ви свiдками будете в Єрусалимi, i в усiй Юдеї та в Самарiї, та аж до
останнього краю землi. I, прорiкши оце, як дивились вони, Вiн угору возноситись став, а хмара 9

забрала Його сперед їхнiх очей... А коли вони пильно дивились на небо, як Вiн вiддалявся, то два 10

мужi у бiлiй одежi ось стали при них, та й сказали: Галiлейськi мужi, чого стоїте й задивляєтесь 11

на небо? Той Iсус, що вознiсся на небо вiд вас, прийде так, як бачили ви, як iшов Вiн на небо! Тодi 12

вони повернулись до Єрусалиму з гори, що Оливною зветься, i що знаходиться поблизько Єруса-
лиму, на вiддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увiйшли вони в горницю, де й перебували: 13

Петро та Iван, та Якiв та Андрiй, Пилип та Фома, Варфоломiй та Матвiй, Якiв Алфеїв та Симон
Зилот, та Юда Яковiв. Вони всi однодушно були на невпиннiй молитвi, iз жiнками, i з Марiєю, 14

матiр’ю Iсусовою, та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братiв а народу було поi- 15

менно до ста двадцяти та й промовив: Мужi-браття! Належало збутись Писанню тому, що устами 16

Давидовими Дух Святий був прорiк про Юду, який показав дорогу для тих, хто Iсуса схопив, бо 17

вiн був зарахований з нами, i жереб служiння оцього прийняв. I вiн поле набув за заплату зло- 18

чинства, а впавши сторчма, вiн трiснув надвоє, i все нутро його вилилось... I стало вiдоме це всiм, 19

хто замешкує в Єрусалимi, тому й поле те назване їхньою мовою Акелдама, що є: Поле крови. Бо 20

написано в книзi Псалмiв: Нехай пусткою стане мешкання його, i нехай пожильця в нiм не буде,
а також: А служiння його забере нехай iнший. Отже треба, щоб один iз тих мужiв, що сходились 21

з нами повсякчас, як Господь Iсус входив i виходив мiж нами, зачавши вiд хрищення Iванового 22

аж до дня, коли Вiн вознiсся вiд нас, щоб той разом iз нами був свiдком Його воскресення. I по- 23

ставили двох: Йосипа, що Варсавою зветься, i що Юстом був названий, та Маттiя. А молившись, 24

казали: Ти, Господи, знавче всiх сердець, покажи з двох одного, котрого Ти вибрав, щоб вiн зайняв 25

мiсце тiєї служби й апостольства, що Юда вiд нього вiдпав, щоб iти в своє мiсце. I дали жеребки 26

їм, i впав жеребок на Маттiя, i вiн зарахований був до одинадцятьох апостолiв.
Коли ж почався день П’ятдесятницi, всi вони однодушно знаходилися вкупi. I нагло зчинився 2, 2

шум iз неба, нiби буря раптова зiрвалася, i переповнила ввесь той дiм, де сидiли вони. I з’явилися 3

їм язики подiленi, немов би огненнi, та й на кожному з них по одному осiв. Усi ж вони сповни- 4

лись Духом Святим, i почали говорити iншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували 5

ж в Єрусалимi юдеї, люди побожнi, вiд усякого народу пiд небом. А коли оцей гомiн зчинився, 6

зiбралася безлiч народу, та й диву далися, бо кожен iз них тут почув, що вони розмовляли їхньою
власною мовою!... Усi ж побентежилися та дивувалися, та й казали один до одного: Хiба ж не га- 7

лiлеяни всi цi, що говорять? Як же кожен iз нас чує свою власну мову, що ми в нiй народились? 8

Парфяни та мiдяни та еламiти, також мешканцi Месопотамiї, Юдеї та Каппадокiї, Понту та Азiї, 9

i Фрiгiї та Памфiлiї, Єгипту й лiвiйських земель край Кiрени, i захожi римляни, юдеї й нововiрцi, 10, 11

крiтяни й араби, усi чуємо ми, що говорять вони про великi дiла Божi мовами нашими! I всi не 12

виходили з дива, i безраднi були, i говорили один до одного: Що ж то статися має? А iншi казали 13

глузуючи: Вони повпивались вином молодим! Ставши ж Петро iз Одинадцятьма, свiй голос пiднiс 14

та й промовив до них: Мужi юдейськi та мешканцi Єрусалиму! Нехай вам оце стане вiдоме, i по-
слухайте слiв моїх! Бо не п’янi вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Йоiл 15, 16

передрiк: I буде останнiми днями, говорить Господь: Я виллю вiд Духа Свого на всяке тiло, i бу- 17

дуть пророкувати сини вашi та вашi доньки, юнаки ж вашi бачити будуть видiння, а старим вашим
сни будуть снитися. I на рабiв Моїх i на рабинь Моїх за тих днiв Я також виллю вiд Духа Свого, 18
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i пророкувати вони будуть! I дам чуда на небi вгорi, а внизу на землi цi знамена: кров, i огонь, i19

куряву диму. Перемiниться сонце на темряву, а мiсяць на кров, перше нiж день Господнiй наста-20

не, великий та славний! I станеться, що кожен, хто покличе Господнє Iм’я, той спасеться. Мужi21, 22

iзраїльськi, послухайте ви оцих слiв: Iсуса Назарянина, Мужа, що Його Бог прославив вам силою,
i чудами, i тими знаменами, що Бог через Нього вчинив серед вас, як самi ви те знаєте, Того, що23

був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконникiв розп’яли та забили.
Та Бог воскресив Його, пута смерти усунувши, вона бо тримати Його не могла. Бо каже про Ньо-24, 25

го Давид: Мав я Господа завсiди перед очима своїми, бо Вiн по правицi моїй, щоб я не захитався.
Тому серце моє звеселилось, i зрадiв мiй язик, i тiло моє вiдпочине в надiї. Бо не позоставиш Ти26, 27

в аду моєї душi, i не даси Ти Своєму Святому побачити тлiння! Ти дороги життя об’явив менi, Ти28

мене переповниш утiхою перед обличчям Своїм! Мужi-браття! Нехай буде вiльно менi смiло ска-29

зати вам про патрiярха Давида, що помер i похований, i знаходиться грiб його в нас аж до цього
дня. А бувши ж пророком, та вiдаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолi його вiд30

плоду його стегон, у передбаченнi вiн говорив про Христове воскресення, що не буде зоставлений31

в аду, анi тiло Його не зазнає зотлiння. Бог Iсуса Цього воскресив, чого свiдки всi ми! А отож,32, 33

як правицею Божою був Вiн вознесений, i обiтницю Духа Святого прийняв вiд Отця, то й злив Вiн
оте, що ви бачите й чуєте. Не зiйшов бо на небо Давид, але сам вiн говорить: Промовив Господь34

Господевi моєму: Сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогiв пiднiжком ногам Твоїм!35

Ото ж, нехай ввесь Iзраїлiв дiм твердо знає, що i Господом, i Христом учинив Бог Його, Того Iсуса,36

що Його розп’яли ви! Як почули ж оце, вони серцем розжалобились, та й сказали Петровi та iн-37

шим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужi-браття? А Петро до них каже: Покайтеся, i нехай38

же охриститься кожен iз вас у Iм’я Iсуса Христа на вiдпущення ваших грiхiв, i дара Духа Святого
ви приймете! Бо для вас ця обiтниця, i для ваших дiтей, i для всiх, що далеко знаходяться, ко-39

го б тiльки покликав Господь, Бог наш. I iншими багатьома словами вiн засвiдчував та вмовляв40

їх, говорячи: Рятуйтесь вiд цього лукавого роду! Отож тi, хто прийняв його слово, охристилися. I41

пристало до них того дня душ тисяч зо три! I вони перебували в науцi апостольськiй, та в спiль-42

нотi братерськiй, i в ламаннi хлiба, та в молитвах. I був острах у кожнiй душi, бо багато чинили43

апостоли чуд та знамен. А всi вiруючi були вкупi, i мали все спiльним. I вони продавали маєтки44, 45

та добра, i всiм їх дiлили, як кому чого треба було. I кожного дня перебували вони однодушно у46

храмi, i, ломлячи хлiб по домах, поживу приймали iз радiстю та в сердечнiй простотi, вихваляючи47

Бога та маючи ласку в усього народу. I щоденно до Церкви Господь додавав тих, що спасалися.
А Петро та Iван на дев’яту годину молитви йшли разом у храм. I несено там чоловiка одного,3, 2

що кривий був з утроби своєї матерi. Його садовили щоденно в воротях храму, що Красними зва-
лися, просити милостинi вiд тих, хто до храму йшов. Як побачив же вiн, що Петро та Iван хочуть3

у храм увiйти, став просити в них милостинi. Петро ж iз Iваном поглянув на нього й сказав: По-4

дивися на нас! I той подивився на них, сподiваючися щось дiстати вiд них. Та промовив Петро:5, 6

Срiбла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобi: У Iм’я Iсуса Христа Назарянина устань та й
ходи! I, узявши його за правицю, вiн пiдвiв його. I хвилi тiєї змiцнилися ноги й суглобцi його!... I,7, 8

зiрвавшись, вiн устав та й ходив, i з ними у храм увiйшов, ходячи та пiдскакуючи, i хвалячи Бога!
Народ же ввесь бачив, як ходив вiн та Бога хвалив. I пiзнали його, що це той, що при Красних9, 10

воротях храму сидiв ради милостинi. I вони переповнились жахом та подивом iз того, що сталось
йому! А тому, що тримався вiн Петра та Iвана, увесь народ зачудований збiгся до них на той ганок,11

який Соломоновим зветься. I, побачивши це, промовив Петро до народу: Мужi iзраїльськi! Чого12

ви дивуєтесь цим, та чого ви на нас позираєте так, нiби те, що вiн ходить, ми зробили своєю силою
чи благочестям? Бог Авраамiв, та Iсакiв, та Яковiв, Бог наших батькiв, Сина Свого прославив,13

Iсуса, Якого ви видали, i вiдцуралися перед Пилатом, як вiн присудив був пустити Його. Але ви14

вiдцурались Святого та Праведного, i домагалися видати вам душогубця. Начальника ж життя ви15

забили, та Його воскресив Бог iз мертвих, чого свiдками ми! I через вiру в Iм’я Його вздоровило16

Iм’я Його того, кого бачите й знаєте. I вiра, що вiд Нього, принесла йому вздоровлення це перед
вами всiма. А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвiдомости, як i вашi начальники. А Бог17, 18

учинив так, як Вiн провiщав був устами Своїх усiх пророкiв, щоб терпiти Христовi. Покайтеся ж та19

навернiться, щоб Вiн змилувався над вашими грiхами, щоб часи вiдпочинку прийшли вiд обличчя20
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Господнього, i щоб послав заповiдженого вам Iсуса Христа, що Його небо мусить прийняти аж 21

до часу вiдновлення всього, про що провiщав Бог вiд вiку устами всiх святих пророкiв Своїх! Бо 22

Мойсей провiщав: Господь Бог вам Пророка пiдiйме вiд ваших братiв, як мене; у всiм Його слу-
хайтеся, про що тiльки Вiн вам говоритиме! I станеться, що кожна душа, яка не послухала б того 23

Пророка, знищена буде з народу. Так само всi пророки вiд Самуїла й наступних, скiльки їх гово- 24

рило, також провiщали цi днi. Сини ви пророкiв i того заповiту, що Бог вашим батькам заповiв, 25

промовляючи до Авраама: I в насiннi твоїм усi народи землi благословленi будуть! Воскресивши 26

Свого Отрока, Бог послав Його перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен iз вас вiдвер-
нувся вiд злих своїх учинкiв!

А коли промовляли вони до народу оце, до них приступили священики, i влада сторожi храму 4
й саддукеї, обурюючись, що навчають народ та звiщають в Iсусi воскресiння з мертвих. I руки 2, 3

наклали на них, i до в’язницi всадили до ранку, бо вже вечiр настав був. I багато-хто з тих, хто 4

слухав слово, увiрували; число ж мужiв таких було тисяч iз п’ять. I сталось, що ранком зiбрали- 5

ся в Єрусалимi начальники їхнi, i старшi та книжники, i Анна первосвященик, i Кайяфа, i Iван, i 6

Олександер, i скiльки було їх iз роду первосвященичого. I, поставивши їх посерединi, запиталися: 7

Якою ви силою чи яким ви iм’ям те робили? Тодi Петро, переповнений Духом Святим, промовив 8

до них: Начальники люду та старшини Iзраїлевi! Як сьогоднi беруть нас на допит про те добродiй- 9

ство недужiй людинi, як вона вздоровлена, нехай буде вiдомо всiм вам, i всiм людям Iзраїлевим, 10

що Iм’ям Iсуса Христа Назарянина, що Його розп’яли ви, то Його воскресив Бог iз мертвих, Ним
поставлений вiн перед вами здоровий! Вiн камiнь, що ви, будiвничi, вiдкинули, але каменем став 11

Вiн нарiжним! I нема нi в кiм iншiм спасiння. Бо пiд небом нема iншого Ймення, даного людям, що 12

ним би спастися ми мали. А бачивши смiливiсть Петра та Iвана, i спостерiгши, що то люди обидва 13

невченi та простi, дивувалися, i пiзнали їх, що вони з Iсусом були. Та бачивши, що вздоровлений 14

чоловiк стоїть з ними, нiчого навпроти сказати не могли. I, звелiвши їм вийти iз синедрiону, зачали 15

радитися мiж собою, говорячи: Що робити нам iз цими людьми? Бож усiм мешканцям Єрусалиму 16

вiдомо, що вчинили вони явне чудо, i не можемо того заперечити. Та щоб бiльш не поширювалось 17

це в народi, то з погрозою заборонiмо їм, щоб нiкому з людей вони не говорили про Це Iм’я. I, 18

закликавши їх, наказали їм не говорити, i взагалi не навчати про Iсусове Ймення. I вiдповiли їм 19

Петро та Iван, та й сказали: Розсудiть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас
бiльш, як Бога? Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили й чули! А вони пригрозили їм 20, 21

ще, i вiдпустили їх, не знайшовши нiчого, щоб їх покарати, через людей, бо всi славили Бога за теє,
що сталось. Бо рокiв бiльш сорока мав той чоловiк, що на нiм вiдбулося це чудо вздоровлення. 22

Коли ж їх вiдпустили, вони до своїх прибули й сповiстили, про що первосвященики й старшi до них 23

говорили. Вони ж, вислухавши, однодушно свiй голос до Бога пiднесли й промовили: Владико, 24

що небо, i землю, i море, i все, що в них є, Ти створив! Ти устами Давида, Свого слуги, отця на- 25

шого, сказав Духом Святим: Чого люди бунтуються, а народи задумують марне? Повстають царi 26

земнi, i збираються старшi докупи на Господа та на Христа Його. Бо справдi зiбралися в мiсцi 27

оцiм проти Отрока Святого Твого Iсуса, що Його намастив Ти, Iрод та Понтiй Пилат iз поганами
та з народом Iзраїлевим, учинити оте, що рука Твоя й воля Твоя наперед встановили були, щоб 28

збулося. I тепер споглянь, Господи, на їхнi погрози, i дай Своїм рабам iз повною смiливiстю слово 29

Твоє повiдати, коли руку Свою простягатимеш Ти на вздоровлення, i щоб знамена та чуда чини- 30

лись Iм’ям Твого Святого Отрока Iсуса. Як вони ж помолились, затряслося те мiсце, де зiбрались 31

були, i переповнилися всi Святим Духом, i зачали говорити Слово Боже з смiливiстю! А люди, що 32

ввiрували, мали серце одне й одну душу, i жаден iз них не вважав що з маєтку свого за своє, але
в них усе спiльним було. I апостоли з великою силою свiдчили про воскресення Iсуса Господа, i 33

благодать велика на всiх них була! Бо жаден iз них не терпiв недостачi: бо, хто мав поле чи дiм, 34

продавали, i заплату за продаж приносили, та й клали в ногах у апостолiв, i роздавалося кожно- 35

му, хто потребу в чiм мав. Так, Йосип, що Варнавою що в перекладi є син потiхи був прозваний 36

вiд апостолiв, Левит, родом кiпрянин, мавши поле, продав, а грошi принiс, та й поклав у ногах у 37

апостолiв.
А один чоловiк, на ймення Ананiй, iз своєю дружиною Сапфiрою, продав був маєтка, та й з 5, 2

вiдома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину принiс та й поклав у ногах
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у апостолiв. I промовив Петро: Ананiю, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому3

неправду сказав та присвоїв iз заплати за землю? Хiба те, що ти мав, не твоє все було, а продане4

не в твоїй владi було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав,
але Боговi! Як Ананiй зачув цi слова, то впав та й умер... I обгорнув жах великий усiх, що це чу-5

ли! Юнаки ж повставали, обгорнули його, i винесли та й поховали. I сталось, годин через три6, 7

прийшла й дружина його, про випадок нiчого не знавши. I промовив до неї Петро: Скажи менi,8

чи за стiльки ви землю оту продали? Вона ж вiдказала: Так, за стiльки. До неї ж Петро: Чому це9

ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он тi входять у дверi, що чоловiка твого поховали,
i тебе вони винесуть... I вона зараз упала до нiг його, та й умерла. Як ввiйшли ж юнаки, то зна-10

йшли її мертвою, i, винiсши, бiля мужа її поховали. I обгорнув страх великий всю Церкву та всiх,11

що чули про це... А руками апостолiв стались знамена та чуда великi в народi. I були однодушно12

всi в Соломоновiм ганку. А з стороннiх нiхто приставати не важивсь до них, але люд прославляв13

їх. I все збiльшувалось тих, хто вiрує в Господа, безлiч чоловiкiв i жiнок, так що хворих стали14, 15

виносити на вулицi, та й клали на ложа та ношi, щоб, як iтиме Петро, то хоч тiнь його впала б на
кого iз них. I безлiч люду збиралась до Єрусалиму з довколишнiх мiст, i несли недужих та хворих16

вiд духiв нечистих, i були вони всi вздоровлюванi! А первосвященик, уставши, та й усi, хто був17

iз ним, хто належав до саддукейської єресi, переповнились заздрощами, i руки наклали вони на18

апостолiв, i до в’язницi громадської вкинули їх. Але Ангол Господнiй вночi вiдчинив для них дверi19

в’язничнi, i, вивiвши їх, проказав: Iдiть, i, ставши, говорiть до народу у храмi всi слова цього життя.20

Як це вчули вони, то в храм рано ввiйшли i навчали. А первосвященик i тi, хто був iз ним, прийшов-21

ши, скликали синедрiон i всiх старших з Iзраїлевих синiв. I послали в в’язницю, щоб їх привели.
А служба, прийшовши, не знайшла їх у в’язницi, а вернувшись, сповiстила, говорячи: В’язницю22, 23

знайшли ми з великою пильнiстю замкнену, i сторожу, що при дверях стояла; а коли вiдчинили, то
нiкого всерединi ми не знайшли! Як почули слова цi начальник сторожi храму та первосвящени-24

ки, не могли зрозумiти вони, що б то сталося. Та прийшовши один, сповiстив їх, говорячи: Ось тi25

мужi, що ви їх до в’язницi всадили були, у храмi стоять та й навчають народ. Пiшов тодi старший26

сторожi зо службою, та й привiв їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камiнням.
Припровадивши ж їх, поставили перед синедрiоном. I спитався їх первосвященик, говорячи: Чи27, 28

ми не заборонили з погрозою вам, щоб про Те Iм’я не навчати? I ото, ви своєю наукою переповнили
Єрусалим, i хочете кров Чоловiка Того припровадити на нас... Вiдповiв же Петро та сказали апо-29

столи: Бога повинно слухатися бiльш, як людей! Бог наших отцiв воскресив нам Iсуса, Якому ви30

смерть були заподiяли, повiсивши на деревi. Його Бог пiдвищив Своєю правицею на Начальника31

й Спаса, щоб дати Iзраїлевi покаяння i прощення грiхiв. А тих справ Йому свiдками ми й Святий32

Дух, що Його Бог дав тим, хто слухняний Йому. Як зачули ж оце, запалилися гнiвом вони, та й33

радилися, як їм смерть заподiяти?... I встав у синедрiонi один фарисей, Гамалiїл на ймення, учи-34

тель Закону, поважаний вiд усього народу, та й звелiв на часинку апостолiв вивести. I промовив до35

них: Мужi iзраїльськi! Помiркуйте собi про людей цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими36

днями повстав був Тевда та й казав, що великий вiн хтось, i до нього пристало з чотириста люда.
Вiн забитий, а всi тi, хто слухав його, розпорошились та обернулись в нiщо. Пiсля нього повстав,37

пiд час перепису, Галiлеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув i вiн, а всi тi, хто
слухав його, розпорошились. I тепер кажу вам: Вiдступiться вiд цих людей, i занехайте їх! Бо коли38

вiд людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. А коли те вiд Бога, то того зруйнувати39

не зможете, щоб випадком не стати i вам богоборцями! I послухались ради його. I, покликавши40

знов апостолiв, вибили їх, наказали їм не говорити про Iсусове Ймення, та й їх вiдпустили. А вони41

поверталися з синедрiону, радiючи, що сподобились прийняти зневагу за Ймення Господа Iсуса. I42

щоденно у храмi й домах безупинно навчали, i звiщали Євангелiю Iсуса Христа.
Тими ж днями, як учнiв намножилось, зачали нарiкати на євреїв огреченi, що в щоденному слу-6

жiннi їхнi вдовицi занедбанi. Тодi тi Дванадцять покликали багатьох учнiв та й сказали: Нам не2

личить покинути Боже Слово, i служити при столах. Отож, браття, виглядiть iзпомiж себе сiмох3

мужiв доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу оцю. А ми пере-4

буватимемо завжди в молитвi та в служiннi слову. I всiм людям сподобалося оце слово, i обрали5

Степана, мужа повного вiри та Духа Святого, i Пилипа, i Прохора та Никанора, i Тимона та Пар-
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мена, i нововiрця Миколу з Антiохiї, їх поставили перед апостолiв, i, помолившись, вони руки 6

поклали на них. I росло Слово Боже, i дуже множилося число учнiв у Єрусалимi, i дуже багато 7

священикiв були слухнянi вiрi. А Степан, повний вiри та сили, чинив мiж народом великi знамена 8

та чуда. Тому дехто повстав iз синагоги, що зветься лiбертинська, i кiрiнейська, i олександрiйська, 9

та з тих, хто походить iз Кiлiкiї та з Азiї, i зачали сперечатись iз Степаном. Але встояти вони не 10

могли проти мудрости й Духа, що вiн Ним говорив. Тодi вони пiдмовили людей, що казали, нiби 11

чули, як вiн богозневажнi слова говорив на Мойсея та Бога. I людей попiдбурювали, i старших 12

та книжникiв, i, напавши, схопили його, i припровадили в синедрiон. Також свiдкiв фальшивих 13

поставили, якi говорили: Чоловiк оцей богозневажнi слова безперестань говорить на це святе мi-
сце та проти Закону. Бо ми чули, як вiн говорив, що Iсус Назарянин зруйнує це мiсце та змiнить 14

звичаї, якi передав нам Мойсей. Коли всi, хто в синедрiонi сидiв, на нього споглянули, то бачили 15

лице його, як лице Ангола!
Запитав тодi первосвященик: Чи це так? Степан же промовив: Послухайте, мужi-браття й отцi! 7, 2

Бог слави з’явивсь Авраамовi, отцевi нашому, як вiн у Месопотамiї був, перше нiж оселився в Ха-
ранi, i промовив до нього: Вийди iз своєї землi та вiд роду свого, та й пiди до землi, що тобi покажу. 3

Тодi вiн вийшов iз землi халдейської, та й оселився в Харанi. А звiдти, як умер йому батько, Вiн 4

переселив його в землю оцю, що на нiй ви живете тепер. Та спадщини на нiй Вiн не дав йому на- 5

вiть на крок, але обiцяв дати її на володiння йому й його родовi по нiм, хоч дитини не мав вiн. I 6

сказав Бог отак, що насiння його буде приходьком у краї чужому, i поневолять його, i будуть гно-
бити чотириста рокiв. Але Я сказав Бог буду судити народ, що його поневолить. Опiсля ж вони 7

вийдуть, i будуть служити Менi на цiм мiсцi. I дав Вiн йому заповiта обрiзання. I породив так Iса- 8

ка, i восьмого дня вiн обрiзав його. А Iсак породив Якова, а Якiв дванадцятьох патрiярхiв. А тi 9

патрiярхи позаздрили Йосиповi, i продали його до Єгипту. Але Бог був iз ним, i його визволив вiд 10

усiх його утискiв, i дав йому благодать та мудрiсть перед фараоном, царем єгипетським, а вiн на-
становив його за правителя над Єгиптом та всiм своїм домом. А як голод прийшов на всю землю 11

єгипетську та ханаанську, та велика бiда, то поживи тодi не знаходили нашi батьки. Коли ж Якiв 12

зачув, що в Єгиптi є збiжжя, то послав батькiв наших уперше. А як удруге послав, то був пiзнаний 13

Йосип братами своїми, i фараоновi знаний став Йосипiв рiд. Тодi Йосип послав, щоб покликати 14

Якова, батька свого, та всю родину свою сiмдесят i п’ять душ. I подався Якiв в Єгипет, та й умер 15

там вiн сам та нашi батьки. I їх перенесли в Сихем, i поклали до гробу, що Авраам був купив за 16

цiну срiбла вiд синiв Еммора Сихемового. А коли наближавсь час обiтницi, що нею Бог клявсь 17

Авраамовi, розрiсся народ i намножився в Єгиптi, аж поки настав iнший цар ув Єгиптi, що не знав 18

уже Йосипа. Вiн хитро наш люд обманив, i силою змушував наших отцiв викидати дiтей своїх, щоб 19

вони не лишались живi. Того часу родився Мойсей, i гарний вiн був перед Богом. Вiн годований 20

був у домi батька свойого три мiсяцi. А коли вiн був викинений, то дочка фараона забрала його, 21

та й за сина собi його викохала. I Мойсей був навчений всiєї премудрости єгипетської, i був мi- 22

цний у словах та в дiлах своїх. А коли йому сповнилося сорок рокiв, йому спало на серце вiдвiдати 23

братiв своїх, синiв Iзраїлевих. Як угледiв же вiн, що одному з них дiється кривда, заступився, i вi- 24

домстив за окривдженого, убивши єгиптянина. Вiн же думав, що брати розумiють, що рукою його 25

Бог дає їм визволення, та не зрозумiли вони. А наступного дня, як сварились вони, вiн з’явився 26

й хотiв погодити їх, кажучи: Люди, ви браття, чого один одного кривдите? А той, що ближнього 27

кривдив, його вiдiпхнув та сказав: Хто наставив над нами тебе за старшого й суддю? Чи хочеш 28

убити й мене, як учора вбив ти єгиптянина? I втiк Мойсей через слово оце, i стався приходьком у 29

землi мадiямськiй, де зродив двох синiв. А коли сорок рокiв проминуло, то з’явивсь йому Ангол 30

Господнiй у полум’ї куща огняного в пустинi Сiнайської гори. А Мойсей, як побачив, дивувався з 31

видiння. А коли пiдiйшов, щоб розглянути, був голос Господнiй до нього: Я Бог отцiв твоїх, Бог 32

Авраамiв, i Бог Iсакiв, i Бог Яковiв! I затрусився Мойсей, i не вiдваживсь поглянути... I промовив 33

до нього Господь: Скинь взуття з своїх нiг, бо те мiсце, на якому стоїш, то святая земля! Добре 34

бачив Я утиск народу Свого, що в Єгиптi, i стогiн його Я почув, i зiйшов, щоб їх визволити. Тепер
ось iди, Я пошлю до Єгипту тебе. Цього Мойсея, що його вiдцурались вони, сказавши: Хто наста- 35

вив тебе за старшого й суддю, цього Бог через Ангола, якому з’явився в кущi, послав за старшого
й визвольника. Вiн їх вивiв, чуда й знамена вчинивши в землi єгипетськiй, i на Червоному морi, i 36



7. 37–8. 25 ДIЇ 642

сорок рокiв у пустинi. Це той Мойсей, що прорiк Iзраїлевим синам: Господь Бог вам пiдiйме Про-37

рока вiд ваших братiв, як мене, Його слухайте! Це той, що в пустинi на зборах був з Анголом,38

який промовляв йому на Сiнайськiй горi, та з отцями нашими, i що прийняв вiн живi слова, щоб
їх нам передати; що його не хотiли отцi нашi слухати, але вiдiпхнули, i звернулися серцем сво-39

їм до Єгипту, промовивши до Аарона: Зроби нам богiв, якi йшли б перед нами, бо не знаємо, що40

сталося з тим Мойсеєм, який вивiв нас iз краю єгипетського... I зробили вони тими днями теля, i41

боввановi жертви приносили та веселилися з дiл своїх рук. Але Бог вiдвернувся вiд них, i попу-42

стив їх вклонятися силi небеснiй, як написано в книзi Пророкiв: Чи заколення й жертви Менi ви
приносили сорок рокiв у пустинi, о доме Iзраїлiв? Ви ж носили намета Молохового, i зорю вашого43

бога Ромфана, зображення, що їх ви зробили, щоб вклонятися їм... Через те запроваджу вас аж
за Вавилон! У наших отцiв на пустинi була скинiя свiдоцтва, як Той iзвелiв, Хто Мойсею казав,44

щоб зробив її за зразком, якого вiн бачив. Її нашi отцi й узяли, i внесли з Iсусом у землю народiв,45

яких вигнав Бог з-перед обличчя наших отцiв, аж до часу Давида. Вiн у Бога знайшов благодать,46

i просив, щоб оселю знайти для Бога Якова. I Соломон збудував Йому дiм. Але не в рукотворнiм47, 48

Всевишнiй живе, як говорить пророк: Менi небо престол, а земля то пiднiжок ногам Моїм! Який49

Менi дiм ви збудуєте, говорить Господь, або мiсце яке для Мого вiдпочинку? Хiба не рука Моя50

все це створила?... О ви, твердошиї, люди серця й вух необрiзаних! Ви завжди противитесь Духовi51

Святому, як вашi батьки, так i ви! Котрого з пророкiв батьки вашi не переслiдували? Вони ж тих52

повбивали, хто звiщав прихiд Праведного, Якому тепер ви сталися зрадниками та убiйниками, ви,53

що Закона одержали через зарядження Анголiв, та не зберiгали його!... Як зачули ж оце, вони за-54

палилися гнiвом у серцях своїх, i скреготали зубами на нього... А Степан, повний Духа Святого, на55

небо споглянув, i побачив Божу славу й Iсуса, що по Божiй правицi стояв, i промовив: Ось я бачу56

вiдчинене небо, i Сина Людського, що по Божiй правицi стоїть!... Та вони гучним голосом стали57

кричати та вуха собi затуляти, та й кинулися однодушно на нього!... I за мiсто вони його вивели, i58

зачали побивати камiнням його. А свiдки плащi свої склали в ногах юнака, який звався Савлом. I59

побивали камiнням Степана, що молився й казав: Господи Iсусе, прийми духа мого!... Упавши ж60

навколiшки, скрикнув голосом гучним: Не залiчи їм, о Господи, цього грiха! I, промовивши це, вiн
спочив...

А Савл похваляв його вбивство. I утиск великий постав того дня проти єрусалимської Церкви,8
i всi, крiм апостолiв, розпорошилися по краях юдейських та самарiйських. I поховали Степана2

мужi побожнi, i плакали ревно за ним. А Савл нищив Церкву, вдирався в доми, витягав чоловiкiв i3

жiнок та давав до в’язницi... Ходили тодi розпорошенцi, та Боже Слово благовiстили. Ось Пилип4, 5

прийшов до самарiйського мiста, i проповiдував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип6

говорив, i згiдно слухали й бачили чуда, якi вiн чинив. Iз багатьох бо, що мали їх, духи нечистi7

виходили з криком великим, i багато розслаблених та кривих уздоровилися. I радiсть велика в тiм8

мiстi була! Був один чоловiк, на iм’я йому Симон, що до того в цiм мiстi займавсь ворожбитством9

та дурив самарiйський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всi, вiд наймен-10

шого аж до найбiльшого, кажучи: Вiн сила Божа, що зветься велика! Його ж слухалися, бо вiн11

їх довший час дивував ворожбитством. Та коли йняли вiри Пилиповi, що благовiстив про Боже12

Царство й Iм’я Iсуса Христа, чоловiки й жiнки охристилися. Увiрував навiть сам Симон, i, охри-13

стившись, тримався Пилипа; а бачивши чуда й знамена великi, вiн дуже дивувався. Як зачули ж14

апостоли, якi в Єрусалимi були, що Боже Слово прийняла Самарiя, то послали до них Петра та
Iвана. А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще нi на15, 16

одного з них Вiн не сходив, а були вони тiльки охрищенi в Iм’я Господа Iсуса. Тодi на них руки17

поклали, i прийняли вони Духа Святого! Як побачив же Симон, що через накладання апостоль-18

ських рук Святий Дух подається, то принiс вiн їм грошi, i сказав: Дайте й менi таку владу, щоб19

той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого! Та промовив до нього Петро: Нехай20

згине з тобою те срiбло твоє, бо ти думав набути дар Божий за грошi! У цiм дiлi нема тобi частки21

нi удiлу, бо серце твоє перед Богом не слушне. Тож покайся за це лихе дiло своє, i проси Господа,22

може прощений буде тобi замiр серця твого! Бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчi гiркiй та в путах23

неправди. А Симон озвався й сказав: Помолiться за мене до Господа, щоб мене не спiткало нiчого24

з того, про що ви говорили... А вони ж, засвiдчивши, i Слово Господнє звiстивши, повернулись25
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до Єрусалиму, i звiщали Євангелiю в багатьох самарiйських оселях. А Ангол Господнiй промо- 26

вив Пилиповi, кажучи: Устань та на пiвдень iди, на дорогу, що вiд Єрусалиму до Гази спускається,
порожня вона. I, вставши, пiшов вiн. I ось муж етiопський, скопець, вельможа Кандаки, царицi 27

етiопської, що був над усiма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався, i, си- 28

дючи на повозi своїм, читав пророка Iсаю. А Дух до Пилипа промовив: Пiдiйди, та й пристань до 29

цього повозу. Пилип же пiдбiг i почув, що той читає пророка Iсаю, та й спитав: Чи розумiєш, що ти 30

читаєш? А той вiдказав: Як же можу, як нiхто не напутить мене? I впросив вiн Пилипа пiднятись 31

та сiсти з ним. А слово Писання, що його вiн читав, було це: Як вiвцю на зарiз Його ведено, i як 32

ягня супроти стрижiя безголосе, так Вiн не вiдкрив Своїх уст! У приниженнi суд Йому вiднятий 33

був, а про рiд Його хто розповiсть? Бо життя Його iз землi забирається... Вiдiзвався ж скопець до 34

Пилипа й сказав: Благаю тебе, це про кого говорить пророк? Чи про себе, чи про iншого кого? А 35

Пилип вiдкрив уста свої, i, зачавши вiд цього Писання, благовiстив про Iсуса йому. I, як шляхом 36

вони їхали, прибули до якоїсь води. I озвався скопець: Ось вода. Що менi заважає христитись? А 37

Пилип вiдказав: Якщо вiруєш iз повного серця свого, то можна. А той вiдповiв i сказав: Я вiрую, що
Iсус Христос то Син Божий! I звелiв, щоб повiз спинився. I обидва Пилип та скопець увiйшли до 38

води, i охристив вiн його. А коли вони вийшли з води, Дух Господнiй Пилипа забрав, i скопець уже 39

бiльше не бачив його. I вiн їхав, радiючи, шляхом своїм. А Пилип опинився в Азотi, i, переходячи, 40

звiщав Євангелiю всiм мiстам, аж поки прийшов у Кесарiю.
А Савл, iще дишучи грiзьбою й убивством на учнiв Господнiх, приступивши до первосвященика, 9

попросив вiд нього листи у Дамаск синагогам, щоб, коли знайде яких чоловiкiв та жiнок, що тiєї 2

дороги вони, то зв’язати й привести до Єрусалиму. А коли вiн iшов й наближався до Дамаску, то 3

ось нагло осяяло свiтло iз неба його, а вiн повалився на землю, i голос почув, що йому говорив: 4

Савле, Савле, чому ти Мене переслiдуєш? А вiн запитав: Хто Ти, Пане? А Той: Я Iсус, що Йо- 5

го переслiдуєш ти. Трудно тобi бити ногою колючку! А вiн, затрусившися та налякавшися, каже: 6

Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? А до нього Господь: Уставай, та до мiста подайся, а там тобi
скажуть, що маєш робити! А люди, що йшли з ним, онiмiлi стояли, бо вони чули голос, та нiкого 7

не бачили. Тодi Савл пiдвiвся з землi, i хоч очi розплющенi мав, нiкого не бачив... I за руку йо- 8

го повели й привели до Дамаску. I три днi невидющий вiн був, i не їв, i не пив. А в Дамаску був 9, 10

учень один, на ймення Ананiй. I Господь у видiннi промовив до нього: Ананiю! А вiн вiдказав: Ось
я, Господи! Господь же до нього: Устань, i пiди на вулицю, що Простою зветься, i пошукай в домi 11

Юдовiм Савла на ймення, тарсянина, ось бо вiн молиться, i мужа в видiннi вiн бачив, на ймення 12

Ананiя, що до нього прийшов i руку на нього поклав, щоб став вiн видющий... Вiдповiв же Ананiй: 13

Чув я, Господи, вiд багатьох про цього чоловiка, скiльки зла вiн учинив в Єрусалимi святим Твоїм!
I тут має владу вiд первосвященикiв, щоб в’язати усiх, хто кличе Iм’я Твоє. I промовив до нього 14, 15

Господь: Iди, бо для Мене посудина вибрана вiн, щоб носити Iм’я Моє перед народами, i царями,
i синами Iзраїля. Бо Я покажу йому, скiльки має вiн витерпiти за Iм’я Моє. I Ананiй пiшов, i до 16, 17

дому ввiйшов, i руки поклавши на нього, промовив: Савле брате, Господь Iсус, що з’явився тобi на
дорозi, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти видющий, i наповнився Духа Святого! I хвилi 18

тiєї вiдпала з очей йому нiби луска, i зараз видющий вiн став... I, вставши, охристився, i, прийняв- 19

ши поживу, на силах змiцнiв. I вiн зараз зачав у синагогах звiщати про Iсуса, що Вiн Божий Син, 20

I дивом усi дивувалися, хто чув, i говорили: Хiба це не той, що переслiдував в Єрусалимi визнавцiв 21

оцього Iм’я, та й сюди не на те вiн прибув, щоб отих пов’язати й привести до первосвященикiв? А 22

Савл iще бiльше змiцнявся, i непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що Той то Христос.
А як часу минуло доволi, юдеї змовилися його вбити, та Савловi стала вiдома їхня змова. А вони 23, 24

день i нiч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учнi забрали його вночi, та й iз муру спустили 25

в кошi. А коли вiн до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнiв, та його всi лякалися, 26

не вiрячи, що вiн учень. Варнава тодi взяв його та й привiв до апостолiв, i їм розповiв, як дорогою 27

той бачив Господа, i як Вiн йому промовляв, i як смiливо навчав у Дамаску в Iсусове Ймення. I вiн 28

iз ними входив i виходив до Єрусалиму, i вiдважно звiщав в Iм’я Господа. Вiн також розмовляв й 29

сперечався з огреченими, а вони намагалися вбити його. Тому браття, довiдавшися, вiдвели його 30

до Кесарiї, i до Тарсу його вiдiслали. А Церква по всiй Юдеї, i Галiлеї, i Самарiї мала мир, буду- 31

ючись i ходячи в страсi Господньому, i сповнялася втiхою Духа Святого. I сталося, як Петро всiх 32



9. 33–10. 36 ДIЇ 644

обходив, то прибув i до святих, що мешкали в Лiддi. Знайшов же вiн там чоловiка одного, на йме-33

ння Еней, що на лiжку лежав вiсiм рокiв, вiн розслаблений був. I промовив до нього Петро: Енею,34

тебе вздоровляє Iсус Христос. Уставай, i постели собi сам! I той зараз устав... I його оглядали усi,35

хто мешкав у Лiддi й Саронi, якi навернулися до Господа. А в Йоппiї була одна учениця, на ймення36

Тавiта, що в перекладi Сарною зветься. Вона повна була добрих вчинкiв та милостинi, що чинила.
I трапилося тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили ж її й поклали в горницi. А що37, 38

Лiдда лежить недалеко Йоппiї, то учнi, прочувши, що в нiй пробуває Петро, послали до нього двох
мужiв, що благали: Не гайся прибути до нас! I, вставши Петро, пiшов iз ними. А коли вiн прибув,39

то ввели його в горницю. I обступили його всi вдовицi, плачучи та показуючи йому сукнi й плащi,
що їх Сарна робила, як iз ними була. Петро ж iз кiмнати всiх випровадив, i, ставши навколiшки,40

помолився, i, звернувшись до тiла, промовив: Тавiто, вставай! А вона свої очi розплющила, i сiла,
уздрiвши Петра... Вiн же руку подав їй, i пiдвiв її, i закликав святих i вдовиць, та й поставив живою41

її. А це стало вiдоме по цiлiй Йоппiї, i багато-хто в Господа ввiрували. I сталось, що вiн багато42, 43

днiв пробув у Йоппiї, в одного гарбарника Симона.
Проживав же один чоловiк у Кесарiї, на ймення Корнилiй, сотник полку, що звавсь Iталiйським.10

З усiм домом своїм вiн побожний був та богобiйний, подавав людям щедру милостиню, i завжди2

Боговi молився. Явно вiн у видiннi, десь коло години дев’ятої дня, бачив Ангола Божого, що до3

нього зiйшов i промовив йому: Корнилiю! Вiн поглянув на нього й жахнувся, й сказав: Що, Госпо-4

ди? Той же йому вiдказав: Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли5

до Йоппiї людей, та й приклич Симона, що зветься Петром. Вiн гостює в одного гарбарника Си-6

мона, що дiм має при морi. Вiн скаже тобi, що ти маєш робити. Коли ж Ангол, що йому говорив,7

вiдiйшов, той закликав двох iз своїх слуг домових, i вояка богобiйного з тих, що служили при ньому,
i розповiв їм усе та й послав їх в Йоппiю. А наступного дня, як у дорозi були вони та наближались8, 9

до мiста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитись, о годинi десь шостiй. I став вiн голодний, i10

їсти схотiв. Як йому ж готували, захоплення на нього найшло, i бачить вiн небо вiдкрите, i якуюсь11

посудину, що сходила, немов простирало велике, яка, за чотири кiнцi прив’язана, спускалась до-
долу. У нiй же знаходились чотириногi всiлякi, i земне гаддя, i небеснi пташки. I голос почувся до12, 13

нього: Устань, заколи, Петре, i їж! А Петро вiдказав: Жадним способом, Господи, бо нiколи не їв я14

нiчого огидного чи то нечистого! I знов голос удруге до нього: Що вiд Бога очищене, не вважай за15

огидне того! I це сталося тричi, i посудина знов була взята на небо. Як Петро ж у собi бентежив-16, 17

ся, що б то значило те видiння, що бачив, то ось посланцi вiд Корнилiя, розпитавши про Симонiв
дiм, спинилися перед ворiтьми, i спиталися, крикнувши: Чи то тут сидить Симон, що зветься Пе-18

тро? Як Петро ж над видiнням роздумував, Дух промовив до нього: Онде три чоловiки шукають19

тебе. Але встань i зiйди, i пiди з ними без жадного сумнiву, бо то Я їх послав! I зiйшовши Петро20, 21

до тих мужiв, промовив: Ось я той, що його ви шукаєте. З якої причини прийшли ви? А вони вiд-22

казали: Сотник Корнилiй, муж праведний та богобiйний, слави доброї в усього люду юдейського,
святим Анголом був у видiннi наставлений, щоб до дому свого покликати тебе та послухати слiв
твоїх. Тодi вiн покликав й гостинно прийняв їх. А другого дня вiн устав та й iз ними пiшов; також23

дехто з братiв iз Йоппiї пiшли з ним. I назавтра прийшли вони до Кесарiї. А Корнилiй чекав їх,24

рiдню й близьких друзiв покликавши. А як увiходив Петро, Корнилiй зустрiнув його, i до нiг йому25

впав i вклонився. Та Петро його пiдвiв, промовляючи: Устань, бо й сам я людина! I, розмовляючи26, 27

з ним, увiйшов, i знайшов багатьох, що зiбралися, i промовив до них: Ви знаєте, що невiльно юде-28

євi приставати й приходити до чужаницi. Та вiдкрив менi Бог, щоб я жадну людину не мав за огидну
чи то за нечисту. Тому я без вагання прибув, як покликано. Тож питаю я вас: З якої причини ви29

слали по мене? А Корнилiй сказав: Четвертого дня аж до цiєї години я постив, а о дев’ятiй годинi30

молився я в домi своїм. I ото, перед мене став муж у блискучiй одежi й сказав: Корнилiю, почута31

молитва твоя, i твої милостинi перед Богом згадалися. Тож пошли до Йоппiї, i приклич Симона,32

що зветься Петром. Вiн гостює в гарбарника Симона, у господi край моря, вiн прийде й розповiсть
тобi. Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всi стоїмо,33

щоб почути все те, що Господь наказав був тобi. А Петро вiдкрив уста свої та й промовив: Пiзнаю34

я поправдi, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнiм народi приємний Йому, хто боїться Його35

й чинить правду. Вiн слово послав для Iзраїлевих синiв, благовiстячи мир через Iсуса Христа, що36
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Господь Вiн усiм. Ви знаєте справу, що по всiй Юдеї була й зачалась з Галiлеї, пiсля хрищення, що 37

Iван проповiдував, Iсуса, що був iз Назарету, як помазав Його Святим Духом i силою Бог. I ходив 38

Вiн, добро чинячи й усiх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був iз Ним. I ми свiдки 39

всьому, що Вiн учинив у Юдейському краї та в Єрусалимi, та вбили Його, на деревi повiсивши...
Але Бог воскресив Його третього дня, i дав Йому, щоб з’явився, не всьому народовi, але наперед 40, 41

Богом вибраним свiдкам, нам, що з Ним їли й пили, як воскрес Вiн iз мертвих. I Вiн нам звелiв, 42

щоб народовi ми проповiдували та засвiдчили, що то Вiн є призначений Богом Суддя для живих i
для мертвих. Усi пророки свiдкують про Нього, що кожен, хто вiрує в Нього, одержить прощення 43

грiхiв Його Йменням. Як Петро говорив ще слова цi, злинув Святий Дух на всiх, хто слухав слова. 44

А обрiзанi вiруючi, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився та- 45

кож на поган! Бо чули вони, що мовами рiзними тi розмовляли та Бога звеличували... Петро тодi 46

вiдповiв: Чи хто може заборонити христитись водою оцим, що одержали Духа Святого, як i ми? I 47, 48

звелiв охриститися їм у Ймення Iсуса Христа. Тодi просили його позостатися в них кiлька днiв.
Почули ж апостоли й браття, що в Юдеї були, що й погани прийняли Слово Боже. I, як Петро 11, 2

повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися тi, хто з обрiзання, кажучи: Чого ти ходив до 3

людей необрiзаних та споживав iз ними? Петро ж розпочав i їм розповiв за порядком, говорячи: 4

Був я в мiстi йоппiйськiм i молився, i бачив в захопленнi видiння: якась посудина сходила, немов 5

простирало велике, яка, за чотири кiнцi прив’язана, спускалася з неба й пiдiйшла аж до мене. За- 6

зирнувши до неї, я поглянув, i побачив там чотириногих землi, i звiрiв, i гаддя, i небесних пташок. I 7

голос почув я, що менi промовляв: Устань, Петре, заколи та й їж! А я вiдказав: Жадним способом, 8

Господи, бо нiколи нiчого огидного чи то нечистого в уста мої не ввiходило! I вiдповiв менi голос iз 9

неба вдруге: Що вiд Бога очищене, не вважай за огидне того! I це сталося тричi, i все знов було 10

взяте на небо. I ось три чоловiки, посланцi з Кесарiї до мене, перед домом, де був я, спинилися 11

зараз. I сказав менi Дух iти з ними без жадного сумнiву. Зо мною ж пiшли й оцi шестеро браття, 12

i ввiйшли ми до дому того чоловiка. I вiн нам розповiв, як у домi своїм бачив Ангола, який став 13

i сказав: Пошли до Йоппiї, та приклич того Симона, що зветься Петром, вiн слова тобi скаже, 14

якими спасешся i ти, i ввесь дiм твiй. А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку й 15

на нас. I я згадав слово Господнє, як Вiн говорив: Iван ось водою христив, ви ж охрищенi будете 16

Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як i нам, що ввiрували в Господа Iсуса Хри- 17

ста, то хто ж я такий, щоб мiг заперечити Боговi? I, почувши таке, замовкли вони, i Бога хвалили, 18

говорячи: Отож, i поганам Бог дав покаяння в життя! А тi, хто розпорошився вiд переслiдування, 19

що знялося було через Степана, перейшли навiть до Фiнiкiї, i Кiпру, i Антiохiї, не звiстуючи слова
нiкому, крiм юдеїв. А мiж ними були мужi деякi з Кiпру та з Кiрiнеї, що до Антiохiї прийшли, i про- 20

мовляли й до грекiв, благовiстячи про Господа Iсуса. I Господня рука була з ними; i велике число 21

їх увiрувало, i навернулось до Господа! I вiстка про них досягла до вух єрусалимської Церкви, i 22

до Антiохiї послали Варнаву. А вiн, як прийшов i благодать Божу побачив, звеселився, i всiх став 23

просити, щоб серцем рiшучим трималися Господа. Бо вiн добрий був муж, повний Духа Святого 24

та вiри. I прилучилось багато народу до Господа! Пiсля того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла 25

шукати. А знайшовши, привiв в Антiохiю. I збирались у Церквi вони цiлий рiк, i навчали багато 26

народу, i в Антiохiї найперш християнами названо учнiв. Прибули ж тими днями пророки вiд Єру- 27

салиму до Антiохiї. I встав один з них, на ймення Агав, i Духом прорiк, що голод великий у цiлому 28

свiтi настане, як за Клавдiя був. Тодi учнi, усякий iз своєї спроможности, постановили послати 29

допомогу братам, що в Юдеї жили. Що й зробили, через руки Варнави та Савла, пославши до 30

старших.
А Цар Iрод тодi пiднiс руки, щоб декого з Церкви гнобити. I мечем вiн стяв Якова, брата Iвано- 12, 2

вого. А бачивши, що подобалося це юдеям, вiн задумав схопити й Петра. Були ж днi Опрiснокiв. 3

I, схопивши його, посадив до в’язницi, i передав чотирьом чвiркам воякiв, щоб його стерегли, ба- 4

жаючи вивести людям його по Пасцi. Отож, у в’язницi Петра стерегли, а Церква ревно молилася 5

Боговi за нього. А як Iрод хотiв його вивести, Петро спав тiєї ночi мiж двома вояками, закутий 6

у два ланцюги, i сторожа пильнувала в’язницю при дверях. I ось Ангол Господнiй з’явився, i в 7

в’язницi засяяло свiтло. I, доторкнувшись до боку Петрового, вiн збудив його, кажучи: Мерщiй
вставай! I ланцюги йому з рук поспадали. А Ангол до нього промовив: Пiдпережися, i взуй сан- 8
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далi свої. I вiн так учинив. I каже йому: Зодягнися в плаща свого, та й за мною йди. I, вийшовши,9

вiн iшов услiд за ним, i не знав, чи то правда, що робилось вiд Ангола, бо думав, що видiння вiн
бачить. Як сторожу минули вони першу й другу, то прийшли до залiзної брами, що до мiста веде,10

i вона вiдчинилась сама їм. I, вийшовши, пройшли одну вулицю, i вiдступив Ангол зараз вiд нього.
Сказав же Петро, опритомнiвши: Тепер знаю правдиво, що Господь послав Свого Ангола, i видер11

мене iз рук Iродових та вiд усього чекання народу юдейського. А змiркувавши, вiн прийшов до12

садиби Марiї, матерi Iвана, званого Марком, де багато зiбралося й молилося. I як Петро в фiртку13

брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода, та голос Петрiв розпiзнавши,14

вона з радощiв не вiдчинила ворiт, а прибiгши, сказала, що Петро при воротях стоїть!... А вони15

їй сказали: Чи ти навiсна? Та вона запевняла своє, що є так. Вони ж говорили: То Ангол його! А16

Петро й далi стукав. Коли ж вiдчинили, вони його вгледiли та й дивувалися. Махнувши ж рукою17

до них, щоб мовчали, вiн їм розповiв, як Господь його вивiв iз в’язницi. I сказав: Сповiстiть про
це Якова й браттю. I, вийшовши, вiн до iншого мiсця пiшов. Коли ж настав день, помiж вояка-18

ми зчинилась велика тривога, що то сталось з Петром. А Iрод, пошукавши його й не знайшовши,19

вiддав варту пiд суд, i звелiв їх стратити. А сам iз Юдеї вiдбув в Кесарiю, i там перебував. А Iрод20

розгнiваний був на тирян та сидонян. I вони однодушно до нього прийшли, i вблагали царського
постельника Власта, та й миру просили, бо їхня земля годувалась з царської. Дня ж призначеного21

Iрод убрався в одежу царську, i на пiдвищеннi сiв та й до них говорив. А натовп кричав: Голос22

Божий, а не людський! I Ангол Господнiй уразив зненацька його, бо вiн не вiддав слави Боговi. I23

черва його з’їла, i вiн умер... Слово ж Боже росло та помножувалось. А Варнава та Савл, службу24, 25

виконавши, повернулись iз Єрусалиму, узявши з собою Iвана, що прозваний Марком.
А в Антiохiї, у тамошнiй Церквi були цi пророки та вчителi: Варнава й Семен, званий Нiгер, i13

кiрiнеянин Луцiй, i Манаїл, що був вигодуваний iз тетрархом Iродом, та ще Савл. Як служили ж2

вони Господевi та постили, прорiк Святий Дух: Вiддiлiть Варнаву та Савла для Мене на справу,
до якої покликав Я їх! Тодi, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них, i вiдпусти-3

ли. Вони ж, посланi бувши вiд Духа Святого, прийшли в Селевкiю, а звiдти до Кiпру вiдплинули.4

Як були ж в Саламiнi, то звiщали вони Слово Боже по синагогах юдейських; до послуг же мали5

й Iвана. А коли перейшли аж до Пафи ввесь острiв, то знайшли ворожбита одного, лжепророка6

юдеянина, йому на iм’я Варiсус. Вiн був при проконсулi Сергiї Павлi, чоловiку розумнiм. Той за-7

кликав Варнаву та Савла, i прагнув послухати Божого Слова. Але їм опирався Елiма ворожбит8

той, бо iм’я його перекладається так, i намагавсь вiдвернути вiд вiри проконсула. Але Савл, що й9

Павло вiн, переповнився Духом Святим i на нього споглянув, i промовив: О сину дияволiв, повний10

всякого пiдступу та всiлякої злости, ти ворогу всякої правди! Чи не перестанеш ти плутати простих
Господнiх дорiг? I тепер ось на тебе Господня рука, ти станеш слiпий, i сонця бачити не будеш до11

часу! I миттю обняв того морок та темрява, i став вiн ходити навпомацки та шукати поводатора...
Тодi той проконсул, як побачив, що сталося, увiрував, i дивувався науцi Господнiй! I, як вiд Пафа12, 13

Павло й тi, хто з ним був, вiдпливли, то вони прибули в Памфiлiйську Пергiю. А Iван, вiдлучившись
вiд них, повернувся до Єрусалиму. А вони, пiшовши з Пергiї, прийшли до Пiсiдiйської Антiохiї, i14

дня суботнього до синагоги ввiйшли й посiдали. А по вiдчитаннi Закону й Пророкiв, старшi си-15

нагоги послали до них, переказуючи: Мужi-браття, якщо маєте слово потiхи для люду, промовте!
Тодi Павло встав, i давши знака рукою, промовив: Послухайте, мужi iзраїльтяни, та ви, богобiйнi!16

Бог цих Iзраїлевих людей вибрав Собi отцiв наших, i пiдвищив народ, як вiн перебував у єгипет-17

ськiм краї, i рукою потужною вивiв їх iз нього, i лiт iз сорок Вiн їх годував у пустинi, а вигубивши18, 19

сiм народiв в землi ханаанськiй, подiлив жеребком їхню землю мiж ними, майже що по чотириста20

й п’ятидесяти роках. Пiсля того аж до Самуїла пророка Вiн їм суддiв давав. А потiм забажали ца-21

ря, i Бог дав їм Саула, сина Кiсового, мужа з Венiяминового племени, на чотири десятки рокiв. А22

його вiддаливши, поставив царем їм Давида, про якого й сказав, засвiдчуючи: Знайшов Я Давида,
сина Єссеєвого, чоловiка за серцем Своїм, що всю волю Мою вiн виконувати буде. За обiтницею,23

iз його насiння пiдняв Бог Iсуса, як спасiння Iзраїлевi, як Iван перед самим приходом Його усьому24

народовi Iзраїлевому проповiдував хрищення на покаяння. А коли свою путь Iван виконав, то вiн25

промовляв: Я не Той, за Кого ви мене вважаєте, але йде он за мною, що Йому розв’язати ремiнця
вiд узуття Його я недостойний. Мужi-браття, сини роду Авраамового, та хто богобоязний iз вас!26
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Для вас було послане слово спасiння цього. Бо мешканцi Єрусалиму та їхня старшина Його не 27

пiзнали, а пророчi слова якi щосуботи читаються вони сповнили присудом, i хоч жадної провини 28

смертельної в Iсусi вони не знайшли, все ж просили Пилата вбити Його. Коли ж усе виповнилось, 29

що про Нього написане, то зняли Його з дерева, та й до гробу поклали. Але Бог воскресив Його з 30

мертвих! Вiн з’являвся багато днiв тим, що були поприходили з Ним iз Галiлеї до Єрусалиму, i що 31

тепер вони свiдки Його перед людьми. I ми благовiстимо вам ту обiтницю, що дана була нашим 32

отцям, що її нам, їхнiм дiтям, Бог виконав, воскресивши Iсуса, як написано в другiм псалмi: Ти 33

Мiй Син, Я сьогоднi Тебе породив! А що Вiн воскресив Його з мертвих, щоб бiльш не вернувся 34

в зотлiння, те так заповiв: Я дам вам тi милостi, що обiцянi вiрно Давиду були! Тому то й деiнде 35

говорить: Не даси Ти Своєму Святому побачити тлiння! Бо Давид, що часу свого послужив волi 36

Божiй, спочив, i злучився з отцями своїми, i тлiння побачив. Але Той, що Бог воскресив Його з 37

мертвих, тлiння не побачив. Отже, мужi-браття, хай вiдомо вам буде, що прощення грiхiв через 38

Нього звiщається вам. I в усiм, у чому ви не могли виправдатись Законом Мойсеєвим, через Ньо- 39

го виправдується кожен вiруючий. Отож, стережiться, щоб на вас не прийшло, що в Пророкiв 40

провiщене: Дивiться, погордющi, i дивуйтеся та пощезайте, бо Я дiло роблю за днiв ваших, те дi- 41

ло, що йому не повiрите ви, якби хто розповiв вам! А як стали виходити вони, то їх прошено, щоб 42

на другу суботу до них говорили тi самi слова. А коли розiйшлась синагога, то багато з юдеїв та 43

й iз нововiрцiв побожних пiшли за Павлом та Варнавою, а вони промовляли до них i намовляли їх
перебувати в благодатi Божiй. А в наступну суботу зiбралося майже все мiсто послухати Божого 44

Слова. Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощiв, i стали перечити мовi Павла та 45

богозневажати. Тодi Павло та Варнава мужньо промовили: До вас перших потрiбно було гово- 46

рить Слово Боже; та коли ви його вiдкидаєте, а себе вважаєте за недостойних вiчного життя, то
ось до поган ми звертаємось. Бо так заповiв нам Господь: Я свiтлом поставив Тебе для поган, щоб 47

спасiнням Ти був аж до краю землi! А погани, почувши таке, радiли та Слово Господнє хвалили. 48

I всi тi, хто призначений був в життя вiчне, увiрували. I ширилось Слово Господнє по цiлiй країнi. 49

Юдеї ж пiдбили побожних впливових жiнок та значнiших у мiстi, i зняли переслiдування на Павла 50

та Варнаву, та й вигнали їх iз своєї землi. Вони ж, обтрусивши iз нiг своїх порох на них, подалися 51

в Iконiю. А учнi сповнялися радощiв i Духа Святого. 52

I трапилось, що в Iконiї вкупi ввiйшли вони до синагоги юдейської, i промовили так, що безлiч 14
юдеїв й огречених увiрували. Невiрнi ж юдеї пiдбурили та роз’ятрили душi поган на братiв. Та 2, 3

проте довгий час пробули вони там, промовляючи мужньо про Господа, що свiдоцтво давав слову
благодатi Своєї, i робив, щоб знамена та чуда чинились їхнiми руками. А в мiстi народ подiлився, 4

i пристали однi до юдеїв, а iншi тримались апостолiв. Коли ж кинулися тi погани й юдеї з своїми 5

старшими, щоб зневажити їх та камiнням побити, то, дiзнавшись про це, вони повтiкали до мiст 6

лiкаонських, до Лiстри та Дервiї, та в околицi їхнi, i Євангелiю там звiщали. А в Лiстрi сидiв 7, 8

один чоловiк, безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матерi, i нiколи ходити не мiг. Вiн 9

слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув, i побачив, що має вiн вiру вздоровленим
бути, то голосом гучним промовив: Устань просто на ноги свої! А той скочив, i ходити почав... А 10, 11

люди, побачивши, що Павло вчинив, пiднесли свiй голос, говорячи по-лiкаонському: Боги людям
вподiбнились, та до нас ось зiйшли!... I Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом Павла, бо вiн 12

провiд мав у словi. А жрець Зевса, що святиня його перед мiстом була, припровадив бики та вiнки 13

до ворiт, та й з народом приносити жертву хотiв. Та коли про це почули апостоли Варнава й Павло, 14

то роздерли одежi свої, та й кинулися мiж народ, кричачи та говорячи: Що це робите, люди? Таж 15

i ми такi самi смертельнi, подiбнi вам люди, i благовiстимо вам, вiд оцих ось марнот навернутись
до Бога Живого, що створив небо й землю, i море, i все, що в них є. За минулих родiв попустив 16

Вiн усiм народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив Себе Вiн без свiдчення, добро 17

чинячи: подавав нам iз неба дощi та врожайнi часи, та наповнював їжею й радощами серця нашi.
I, говорячи це, заледве спинили народ не приносити їм жертов. А з Антiохiї та з Iконiї посходились 18, 19

юдеї, i, пiдбуривши натовп, камiнням побили Павла, та й за мiсто геть виволiкли, мавши думку,
що вмер вiн... Коли ж учнi його оточили, то вiн устав, та й вернувся до мiста. А наступного дня 20

вiн вiдбув iз Варнавою в Дервiю. I, як звiстили Євангелiю тому мiстовi, i учнiв багато придбали, 21

вони повернулися в Лiстру, та в Iконiю, та в Антiохiю, душi учнiв змiцняючи, просячи перебувати 22
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в вiрi, та навчаючи, що через великi утиски треба нам входити у Боже Царство. I рукопоклали23

їм пресвiтерiв по Церквах, i помолилися з постом та й їх передали Господевi, в Якого ввiрували.
Як вони ж перейшли Пiсiдiю, прибули в Памфiлiю; i, звiстивши Господнє Слово в Пергiї, вони24, 25

в Атталiю ввiйшли, а звiдти поплинули в Антiохiю, звiдки були благодатi Божiй вiдданi на дiло,26

що його й закiнчили. А прибувши та скликавши Церкву, вони розповiли, як багато вчинив Бог iз27

ними, i що вiдкрив дверi i вiри поганам. I перебували вони немалий час iз учнями.28

А дехто, що з Юдеї прийшли, навчали братiв: Якщо ви не обрiжетеся за звичаєм Мойсеєвим,15
то спастися не можете. Коли ж суперечка повстала й чимале змагання в Павла та в Варнави з2

ними, то постановили, щоб Павло та Варнава, та дехто ще iнший iз них, пiшли в справi цiй до апо-
столiв й старших у Єрусалим. Тож вони, вiдпровадженi Церквою, iшли через Фiнiкiю та Самарiю,3

розповiдуючи про поганське навернення, i радiсть велику чинили всiм браттям. Коли ж в Єру-4

салим прибули вони, були прийнятi Церквою, та апостолами, та старшими, i вони розповiли, як
багато вчинив Бог iз ними. Але дехто, що ввiрували з фарисейської партiї, устали й сказали, що5

потрiбно поганiв обрiзувати й наказати, щоб Закона Мойсеєвого берегли. I зiбрались апостоли й6

старшi, щоб розглянути справу оцю. Як велике ж змагання повстало, Петро встав i промовив до7

них: Мужi-браття, ви знаєте, що з давнiшнiх днiв вибрав Бог помiж нами мене, щоб погани почули
слово Євангелiї через уста мої, та й увiрували. I засвiдчив їм Бог Серцезнавець, давши їм Духа8

Святого, як i нам, i мiж нами та ними рiзницi Вiн жадної не вчинив, очистивши вiрою їхнi серця.9

Отож, чого Бога тепер спокушуєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого анi нашi отцi, анi ми10

не здолали понести? Та ми вiруємо, що спасемося благодаттю Господа Iсуса так само, як i во-11

ни. I вся громада замовкла, i слухали пильно Варнаву й Павла, що розповiдали, якi то знамена та12

чуда вчинив через них Бог мiж поганами! Як замовкли ж вони, то Якiв озвався й промовив: Мужi-13

браття, послухайте також мене. Симон ось розповiв, як зглянувся Бог вiд початку, щоб вибрати14

люд iз поганiв для Ймення Свого. I пророчi слова з цим погоджуються, як написано: Потому15, 16

вернуся, i вiдбудую Давидову скинiю занепалу, i вiдбудую руїни її, i наново поставлю її, щоб шука-17

ли Господа люди зосталi та всi народи, над якими Iм’я Моє кликано, говорить Господь, що чинить
це все! Господевi вiдвiку вiдомi всi вчинки Його. Тому думаю я, щоб не турбувати поган, що до18, 19

Бога навертаються, але написати до них, щоб стримувались вiд занечищення iдольського, та вiд20

блуду, i задушенини, i вiд крови. Бо своїх проповiдникiв має Мойсей по мiстах здавендавна, i що-21

суботи читають його в синагогах. Тодi постановили апостоли й старшi з цiлою Церквою вибрати22

мужiв iз них, i послати до Антiохiї з Павлом та Варнавою Юду, що зветься Варсавва, i Силу, мужiв
проводирiв мiж братами, написавши своїми руками оце: Апостоли й старшi брати до братiв, що з23

поган в Антiохiї, i Сирiї, i Кiлiкiї: Вiтаємо вас! Через те, що ми чули, що деякi з вас, яким ми того24

не доручували, стурбували наукою вас, i захитали вам душi, то ми постановили однодушно, зi-25

бравшися, щоб обраних мужiв послати до вас iз коханими нашими Варнавою та Павлом, людьми26

тими, що душi свої вiддали за Iм’я Господа нашого Iсуса Христа. Тож ми Юду та Силу послали,27

що вияснять усно те саме. Бо зволилось Духовi Святому i нам, тягару вже нiякого не накладати28

на вас, окрiм цього необхiдного: стримуватися вiд iдольських жертов та крови, i задушенини, та29

вiд блуду. Оберегаючися вiд того, ви зробите добре. Бувайте здоровi!... Посланцi ж прийшли в30

Антiохiю, i,зiбравши народ, доручили листа. А перечитавши, радiли з потiшення того. А Юда та31, 32

Сила, самi бувши пророками, частим словом пiдбадьорували та змiцняли братiв. А як перебули33

вони там якийсь час, то брати їх вiдпустили з миром до тих, хто їх вислав. Але Сила схотiв ли-34

шитися там, а Юда вернувся до Єрусалиму. А Павло з Варнавою в Антiохiї жили, навчаючи та35

благовiстячи разом iз iншими багатьома Слово Господнє. А по декiлькох днях промовив Павло до36

Варнави: Ходiмо знов, i вiдвiдаймо наших братiв у кожному мiстi, де ми провiщали Слово Господнє,
як вони пробувають. А Варнава хотiв був узяти з собою Iвана, що званий був Марком. Та Павло37, 38

вважав за потрiбне не брати з собою того, хто вiд них вiдлучився з Памфiлiї, та з ними на працю не
йшов. I повстала незгода, i розлучились вони мiж собою. Тож Варнава взяв Марка, i поплинув до39

Кiпру. А Павло вибрав Силу й пiшов, Божiй благодатi братами доручений. I проходив вiн Сирiю40, 41

та Кiлiкiю, Церкви змiцнюючи.
I прибув вiн у Дервiю й Лiстру. I ото був там один учень, на iм’я Тимофiй, син наверненої однiєї16

юдеянки, а батько був геллен. Добре свiдоцтво про нього давали брати, що були в Лiстрi та в Iко-2

нiї. Павло захотiв його взяти з собою, i, взявши, обрiзав його через юдеїв, що були в тих мiсцях,3
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бо всi знали про батька його, що був геллен. Як мiста ж переходили, то їм передавали, щоб вони 4

берегли отi постанови, якi видали в Єрусалимi апостоли та старшi. А Церкви змiцнювалися в вiрi,i 5

щоденно зростали кiлькiстю. А що Дух Святий їм не звелiв провiщати слово в Азiї, то вони пере- 6

йшли через Фрiгiю та через країну галатську. Дiйшовши ж до Мiзiї, хотiли пiти до Вiтiнiї, та їм не 7

дозволив Дух Iсусiв. Обминувши ж Мiзiю, прибули до Троади. I Павловi з’явилось видiння вночi: 8, 9

якийсь македонянин став перед ним i благав його, кажучи: Прийди в Македонiю, i нам поможи! Як 10

побачив вiн це видiння, то ми зараз хотiли пiти в Македонiю, зрозумiвши, що Господь нас покликав
звiщати їм Євангелiю. Тож вiдпливши з Троади, прибули ми навпрост у Самотракiю, а другого дня 11

до Неаполя, звiдтiля ж у Филипи, що є перше мiсто-осада в тiй частинi Македонiї. I пробули ми 12

в цiм мiстi днiв кiлька. Дня ж суботнього вийшли ми з мiста над рiчку, де, за звичаєм, було мiсце 13

молитви, i, посiдавши, розмовляли з жiнками, що посходились. Прислухалася й жiнка одна, що 14

звалася Лiдiя, купчиха кармазином з мiста Тiятiр, що Бога вона шанувала. Господь же їй серце
вiдкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охристилась вона й її дiм, то благала нас, 15

кажучи: Якщо ви признали, що вiрна я Господевi, то прийдiть до господи моєї й живiть. I змусила
нас. I сталось, як ми йшли на молитву, то нас перестрiла служниця одна, що мала вiщунського 16

духа, яка ворожбитством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла слiдкома за Павлом 17

та за нами, i кричала, говорячи: Оцi люди це раби Всевишнього Бога, що вам провiщають дорогу
спасiння! I багато днiв вона це робила. I обуривсь Павло, i, обернувшись, промовив до духа: У 18

Iм’я Iсуса Христа велю я тобi вийди з неї! I того часу той вийшов. А пани її, бачивши, що пропала 19

надiя на їхнiй прибуток, схопили Павла й Силу, i потягли їх на ринок до старших. Коли ж їх приве- 20

ли до начальникiв, то сказали: Цi люди, юдеї, наше мiсто бунтують, i навчають звичаїв, яких нам, 21

римлянам, не годиться приймати, анi виконувати. I натовп пiднявся на них. А начальники здерли 22

одежу iз них, та звелiли їх рiзками сiкти. I, завдавши багато їм ран, посадили в в’язницю, нака- 23

завши в’язничному дозорцевi, щоб їх пильно стерiг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до 24

внутрiшньої в’язницi, а їхнi ноги забив у колоди. А пiвнiчної пори Павло й Сила молилися, i Боговi 25

спiвали, а ув’язненi слухали їх. I ось нагло повстало велике трясiння землi, аж основи в’язничнi 26

були захиталися! I повiдчинялися зараз усi дверi, а кайдани з усiх поспадали... Як прокинувся ж 27

сторож в’язничний, i побачив вiдчиненi дверi в’язницi, то витяг меча та й хотiв себе вбити, мавши
думку, що повтiкали ув’язненi. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: Не чини собi жодного 28

зла, бо всi ми ось тут! Зажадавши ж той свiтла, ускочив, i тремтячий припав до Павла та до Сили. 29

I вивiв їх звiдти й спитав: Добродiї! Що треба робити менi, щоб спастися? А вони вiдказали: Вiруй 30, 31

в Господа Iсуса, i будеш спасений ти сам та твiй дiм. I Слово Господнє звiщали йому та й усiм, хто 32

був у домi його. I сторож забрав їх того ж часу вночi, їхнi рани обмив, i охристився негайно вiн сам 33

та його всi домашнi. I вiн їх запровадив до дому свого, i поживу поставив, i радiв iз усiм домом сво- 34

їм, що ввiрував у Бога. А коли настав день, то прислали начальники слуг полiцiйних, наказуючи: 35

Вiдпусти тих людей! I сказав той в’язничний дозорець слова цi Павловi: що прислали начальники, 36

щоб вас вiдпустити. Отож, вийдiть тепер та й з миром iдiть! А Павло вiдказав їм: Нас, римлян, 37

незасуджених, рiзками сiкли прилюдно, i до в’язницi всадили, а тепер нас таємно виводять? Але нi!
Хай вони самi прийдуть, та й виведуть нас! Цi ж слова полiцiйнi слуги донесли начальникам. А тi 38

налякались, почувши, що римляни вони. I прийшли, та їх перепросили, а вивiвши, благали, щоб iз 39

мiста пiшли. I, вийшовши з в’язницi, прибули вони до Лiдiї, а з братами побачившись, потiшили їх 40

та й пiшли.
Як вони перейшли Амфiполь й Аполлонiю, то прийшли до Солуня, де була синагога юдейська. 17

I Павло, за звичаєм своїм, до них увiйшов, i з ними змагавсь три суботi з Писання, виказуючи 2, 3

та доводячи, що мусiв Христос постраждати й воскреснути з мертвих, i що Христос Той Iсус, про
Якого я вам проповiдую. I ввiрували дехто з них i до Павла та до Сили пристали, безлiч побожних 4

iз гелленiв та немало з шляхетних жiнок. А невiрнi юдеї були запалилися заздрiстю, i якихсь негi- 5

дних людей назбирали на вулицях, учинили збiговисько та й бунтували те мiсто, а набiгши на хату
Ясонову, шукали апостолiв, щоб до натовпу вивести їх. А як їх не знайшли, потягли до начальни- 6

кiв мiста Ясона та декого з браттi, кричачи: Тi, що свiт сколотили, i сюди ось вони поприходили! А 7

Ясон їх до себе прийняв. Вони всi проти наказiв кесаря чинять, говорячи, нiби iнший є цар Iсус... I 8

вони зворохобили народ та начальникiв мiста, що слухали це. Але, узявши поруку з Ясона та з iн- 9

ших, вони їх вiдпустили. А брати вiдiслали негайно вночi Павла й Силу до Верiї. I, прибувши вони, 10
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пiшли в синагогу юдейську. Цi були шляхетнiшi за солунян, i слова прийняли з повним запалом, i11

Писання дослiджували день-у-день, чи так воно є. Тож багато iз них тодi ввiрували, i з почесних12

гелленських жiнок та немало iз мужiв. Як солунськi ж юдеї довiдалися, що Павло проповiдує Бо-13

же Слово й у Верiї, прибули вони, i там баламутили та бунтували народ. Тодi браття негайно Павла14

вiдпустили, щоб до моря йшов; а Сила та Тимофiй позосталися там. А тi, що Павла вiдпроваджу-15

вали, провели його аж до Атен, а прийнявши наказа про Силу та Тимофiя, щоб до нього вернулися
якнайшвидше, вiдбули. Як Павло ж їх чекав ув Атенах, у ньому кипiв його дух, як бачив це мi-16

сто, повне iдолiв. Тож вiн розмовляв у синагозi з юдеями та з богобiйними, i на ринку щоденно зо17

стрiчними. А дехто з фiлософiв епiкуреїв та стоїкiв сперечалися з ним. Однi говорили: Що то хоче18

сказати оцей пустомов? А iншi: Здається, вiн проповiдник чужих богiв, бо вiн їм звiщав Євангелiю
про Iсуса й воскресення. I, взявши його, повели в ареопаг та й казали: Чи можемо знати, що то є19

ця наука нова, яку проповiдуєш ти? Бо чудне щось вкладаєш до наших вух. Отже хочемо знати,20

що то значити має? А всi атеняни та захожi чужинцi нiчим iншим раднiш не займалися, як аби21

щось нове говорити чи слухати. Тодi Павло став посерединi ареопагу й промовив: Мужi атенськi!22

Iз усього я бачу, що ви дуже побожнi. Бо, проходячи та оглядаючи святощi вашi, я знайшов також23

жертiвника, що на ньому написано: Незнаному Боговi. Ось Того, Кого навмання ви шануєте, Того
я проповiдую вам. Бог, що створив свiт i все, що в ньому, бувши Господом неба й землi, проживає24

не в храмах, рукою збудованих, i Вiн не вимагає служiння рук людських, нiби в чомусь Вiн мав25

би потребу, бо Сам дає всiм i життя, i дихання, i все. I ввесь людський рiд Вiн з одного створив,26

щоб замешкати всю поверхню землi, i призначив окресленi доби й границi замешкання їх, щоб27

Бога шукали вони, чи Його не вiдчують i не знайдуть, хоч Вiн недалеко вiд кожного з нас. Бо ми28

в Нiм живемо, i рухаємось, i iснуємо, як i деякi з ваших поетiв казали: Навiть рiд ми Його! Отож,29

бувши Божим тим родом, не повиннi ми думати, що Божество подiбне до золота, або срiбла, чи до
каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Не зважаючи ж Бог на часи невiдомости, ось тепер30

усiм людям наказує, щоб скрiзь каялися, бо Вiн визначив день, коли хоче судити поправдi ввесь31

свiт через Мужа, що Його наперед Вiн поставив, i Вiн подав доказа всiм, iз мертвих Його воскре-
сивши. Як почули ж вони про воскресення мертвих, то однi насмiхатися стали, а iншi казали: Про32

це будемо слухати тебе iншим разом... Так вийшов Павло з-помiж них. А деякi мужi пристали до33, 34

нього й увiрували, серед них i Дiонисiй Ареопагiт, i жiнка, Дамара iм’ям, та iншi iз ними.
Пiсля цього вiн вийшов з Атен i прибув до Коринту. I знайшов вiн одного юдея, на ймення Аки-18, 2

лу, родом iз Понту, що недавно прибув iз Iталiї, та Прискиллу, його дружину, бо Клавдiй звелiв усiм
юдеям, щоб покинули Рим. I до них вiн прийшов, а що був вiн того ж ремесла, то в них позостався3

та працював; ремесло ж їхнє було виробляти намети. I вiн щосуботи розмову точив у синагозi, пе-4

реконуючи юдеїв та гелленiв. А коли прибули Сила та Тимофiй з Македонiї, Павло слову вiддався,5

i вiн свiдчив юдеям, що Iсус то Христос. Як вони ж спротивлялися та богозневажали, то вiн обтру-6

сив одежу свою та промовив до них: Ваша кров на голову вашу! Я чистий. Вiдтепер я пiду до поган.
I, вийшовши звiдти, вiн прибув до господи одного, на iм’я Тита Юста, що був богобiйний, його ж7

дiм межував iз синагогою. А Крисп, старший синагоги, увiрував в Господа з усiм домом своїм; i8

багато з коринтян, почувши, увiрували й охристились. Сказав же Павловi Господь у видiннi вночi:9

Не бiйся, але говори й не мовчи, бо з тобою ось Я, i на тебе нiхто не накинеться, щоб тобi за-10

подiяти зло, бо Я маю в цiм мiстi багато людей. I позостався вiн рiк i шiсть мiсяцiв, навчаючи в11

них Слова Божого. А коли Галлiон був в Ахаї проконсулом, то проти Павла однодушно повстали12

юдеї, i на суд привели його, кажучи: Цей людей намовляє, щоб Боговi честь вiддавали незгiдно з13

Законом! Як Павло ж хотiв уста вiдкрити, сказав Галлiон до юдеїв: О юдеї, якби сталася кривда14

яка, або злий учинок, то я б справедливо вас вислухав. Та коли спiр iде про слово та ймення й15

Закон ваш, то самi доглядайте, я суддею цього бути не хочу. I прогнав їх вiд суду. Тодi всi схопили16, 17

Состена, начальника над синагогою, та й перед судом його били. Галлiон же на те зовсiм не зважав.
А Павло, перебувши доволi ще днiв, попрощався з братами, i поплинув у Сирiю, i з ним Прискил-18

ла й Акила; вiн у Кенхреях обстриг собi голову, бо обiтницю дав був. I прибув вiн в Ефес, i там19

їх позоставив, а сам у синагогу ввiйшов i розмовляв iз юдеями. Як просили ж його довший час20

позостатися в них, то вiн не згодився, але попрощався й сказав: Знов вернуся до вас, коли буде21

на те воля Божа! I вiдплив iз Ефесу. I, побувши в Кесарiї, вiн пiднявся, i, привiт славши Церквi,22
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вiдбув в Антiохiю. I, пробувши там деякий час, вiн вибрався в подорож знову, за порядком про- 23

ходячи через країну галатську та Фрiгiю, та всiх учнiв змiцняючи. Один же юдей, на iм’я Аполлос, 24

родом з Олександрiї, красномовець та сильний в Писаннi, прибув до Ефесу. Вiн був навчений до- 25

роги Господньої, i, палаючи духом, промовляв i про Господа пильно навчав, знаючи тiльки Iванове
хрищення. I вiн смiливо став промовляти в синагозi. Як Акила й Прискилла почули його, то його 26

прийняли, i докладнiш розповiли йому про дорогу Господню. А коли вiн схотiв перейти до Ахаї, 27

брати написали до учнiв, нагадуючи, щоб його прийняли. А прибувши, помагав вiн багато тим, хто
ввiрував благодаттю, бо вiн переконував пильно юдеїв, Писанням прилюдно доводячи, що Iсус то 28

Христос.
I сталося, що коли Аполлос перебував у Коринтi, то Павло, перейшовши горiшнi країни, прибув 19

до Ефесу, i деяких учнiв знайшов, та й спитав їх: Чи ви Духа Святого одержали, як увiрували? А 2

вони вiдказали йому: Та ми навiть не чули, чи є Дух Святий! I вiн запитав: Тож у що ви христи- 3

лись? Вони ж вiдказали: В Iванове хрищення. I промовив Павло: Таж Iван христив хрищенням 4

на покаяння, говорячи людям, щоб вiрили в Того, Хто прийде по ньому, цебто в Iсуса. Як почули 5

ж оце, то христились вони в Iм’я Господа Iсуса. А коли Павло руки на них поклав, то зiйшов на 6

них Дух Святий, i рiзними мовами стали вони промовляти та пророкувати! А всiх їх було чоловiка 7

з дванадцять. А до синагоги ввiйшовши, промовляв вiн вiдважно, три мiсяцi про Боже Царство 8

навчаючи та переконуючи. А коли опиралися дехто й не вiрували, i дорогу Господню лихословили 9

перед народом, то вiн їх покинув i видiлив учнiв, i щодня проповiдував у школi одного Тирана. Це 10

ж два роки продовжувалось, так що всi, хто замешкував в Азiї, юдеї та геллени, слухали слово про
Господа. I Бог чуда чинив надзвичайнi руками Павловими, так що навiть хустки й пояси з його 11, 12

тiла приносили хворим, i хвороби їх кидали, i духи лукавi виходили з них. Дехто ж iз мандрiвних 13

ворожбитiв юдейських зачали закликати Iм’я Господа Iсуса над тими, хто мав злих духiв, проказу-
ючи: Заклинаємо вас Iсусом, Якого Павло проповiдує! Це ж робили якiсь сiм синiв юдейського 14

первосвященика Скеви. Вiдповiв же злий дух i сказав їм: Я знаю Iсуса, i знаю Павла, а ви хто та- 15

кi? I скочив на них чоловiк, що в ньому злий дух був, i, перемiгши обох, подужав їх так, що втекли 16

вони з дому нагi та пораненi. I це стало вiдоме юдеям та гелленам, усiм, що в Ефесi замешкують, i 17

острах напав на всiх їх, i славилося Iм’я Господа Iсуса. I багато-хто з тих, що ввiрували, приходи- 18

ли, визнаваючи та вiдкриваючи вчинки свої. I багато-хто з тих, що займалися чарами, позносили 19

книги свої та й перед усiма попалили. I злiчили цiну їх, i вийшло на срiбло п’ятдесят тисяч драхм.
Так могуче росло та змiцнялося Божеє Слово! А як сповнилось це, Павло в Дусi задумав пере- 20, 21

йти Македонiю та Ахаю, та й удатись у Єрусалим, говорячи: Як побуду я там, то треба менi й Рим
побачити. Тож вiн послав у Македонiю двох iз тих, що служили йому, Тимофiя й Ераста, а сам 22

позостався якийсь час ув Азiї. I розрух чималий був стався там часу того за Господню дорогу. Бо 23, 24

один золотар, Дмитро на iм’я, що робив срiблянi Артемiдинi храмки, та ремiсникам заробiток чи-
малий давав, згромадив вiн їх i ще iнших подiбних робiтникiв, та й промовив: Ви знаєте, мужi, що з 25

цього ремесла заробiток ми маємо. I ви бачите й чуєте, що не тiльки в Ефесi, але мало не в усiй Азiї 26

цей Павло збаламутив i вiдвернув багатенно народу, говорячи, нiби то не боги, що руками поробле-
нi. I не тiльки оце нам загрожує, що прийде зайняття в упадок, а й храм богинi великої Артемiди в 27

нiщо зарахується, i буде зруйнована й велич тiєї, що шанує її цiла Азiя та цiлий свiт. Почувши ж 28

оце, вони переповнились гнiвом, та й стали кричати, говорячи: Артемiда ефеська велика! I мiсто 29

наповнилось заколотом. I кинулися однодушно до видовища, схопивши Павлових супутникiв Гая
та Аристарха, македонян. Як Павло ж хотiв у народ увiйти, то учнi його не пустили. Також дехто 30, 31

з азiйських начальникiв, що були йому приятелi, послали до нього й просили, щоб вiн не вдававсь
на видовище. I кожен що iнше кричав, бо збори бурхливi були, i багатенно з них навiть не знали, 32

чого ради зiбралися. А з народу взяли Олександра, бо юдеї його висували. I Олександер дав знака 33

рукою, i хотiв виправдатися перед народом. А коли розпiзнали, що юдеянин вiн, то злилися всi в 34

один голос, i годин зо двi гукали: Артемiда ефеська велика! А як писар мiський заспокоїв народ, то 35

промовив: Мужi ефеськi, яка ж то людина не знає, що мiсто Ефес то храмовий доглядач Артемiди
великої й її образу, упалого з неба? Коли ж цьому перечити не можна, то потрiбно вам бути спокiй- 36

ними, i не робити необачно нiчого. А ви ж привели цих людей, що анi святокрадцi, анi вашої богинi 37

не зневажили. Отож, як Дмитро та його ремiсники мають справу на кого, то суди є на ринку й про- 38

консули, один одного хай позивають. А коли чогось iншого допоминаєтеся, то те вирiшиться на 39
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законнiм зiбраннi. Бо ось є небезпека, що нас за сьогоднiшнiй розрух оскаржити можуть, i немає40

жадної причини, якою могли б виправдати це зборище. I, промовивши це, розпустив вiн громаду.41

А як заколот стих, то Павло скликав учнiв, i, потiшивши та попрощавшись iз ними, вибрався20
йти в Македонiю. Перейшовши ж тi сторони та пiдбадьоривши їх довгим словом, прибув до Гел-2

лади, i прожив там три мiсяцi. А як вiн захотiв був вiдплинути в Сирiю, то змову на нього вчинили3

юдеї, тому вiн узяв думку вертатись через Македонiю. Разом iз ним пiшов Сопатер Пiррiв iз Верiї,4

Аристарх та Секунд iз Солуня, i Гай дерв’янин, i Тимофiй, а з азiйцiв Тихик та Трохим. Вони вiд-5

були наперед, i нас дожидали в Троадi. А ми вiдпливли iз Филипiв по святах Опрiснокiв, i прибули6

днiв за п’ять у Троаду до них, де сiм день прожили. А дня першого в тижнi, як учнi зiбралися на7

ламання хлiба, Павло мав промову до них, бо вранцi збирався вiдбути, i затягнув своє слово до
пiвночi. А в горницi, де зiбралися ми, було багато свiтел. Юнак же один, Євтих на iм’я, сидiв на8, 9

вiкнi. Його обгорнув мiцний сон, бо задовго Павло промовляв, i вiн сонний хитнувся, i додолу упав
iз третього поверху, i пiдняли його мертвого... Зiйшов же Павло та до нього припав, i, обнявши10

його, проказав: Заспокойтесь, бо душа його в ньому! А вернувшись, вiн хлiб переломив i спожив,11

i бесiду довго точив, аж до досвiтку, потiм вiдбув. А хлопця живим привели, i зрадiли немало. А12, 13

ми наперед пiшли до корабля, та в Асс попливли, щоб звiдти забрати Павла, бо вiн так iзвелiв, сам
бажаючи пiшки пiти. А коли вiн iз нами зiйшовся в Ассi, ми взяли його та прибули в Мiтiлену.14

I, вiдплинувши звiдти, ми назавтра пристали навпроти Хiосу, а другого дня припливли до Самосу,15

наступного ж ми прибули до Мiлету. Бо Павло захотiв поминути Ефес, щоб йому не баритися в16

Азiї, бо вiн квапився, коли буде можливе, бути в Єрусалимi на день П’ятдесятницi. А з Мiлету17

послав до Ефесу, i прикликав пресвiтерiв Церкви. I, як до нього вони прибули, вiн промовив до18

них: Ви знаєте, як iз першого дня, вiдколи прибув в Азiю, я з вами ввесь час перебував, i служив19

Господевi з усiєю покорою, i з рясними слiзьми та напастями, що спiткали мене вiд юдейської змо-
ви, як нiчого корисного я не минув, щоб його вам звiстити й навчити вас прилюдно i в домах. I я20, 21

свiдчив юдеям та гелленам, щоб вони перед Богом покаялись, та ввiрували в Господа нашого Iсуса
Христа. I ось тепер, побуджений Духом, подаюсь я в Єрусалим, не вiдаючи, що там трапитись має22

менi, тiльки Дух Святий в кожному мiстi засвiдчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене...23

Але я нi про що не турбуюсь, i свого життя не вважаю для себе цiнним, аби но скiнчити дорогу24

свою та служiння, яке я одержав вiд Господа Iсуса, щоб засвiдчити Євангелiю благодатi Божої. I25

ось я знаю тепер, що обличчя мого бiльш не будете бачити всi ви, мiж якими ходив я, проповiду-
ючи Царство Боже... Тому дня сьогоднiшнього вам свiдкую, що я чистий вiд крови всiх, бо я не26, 27

вхилявсь об’являти вам усю волю Божу! Пильнуйте себе та всiєї отари, в якiй Святий Дух вас28

поставив єпископами, щоб пасти Церкву Божу, яку власною кров’ю набув Вiн. Бо я знаю, що як29

я вiдiйду, то ввiйдуть мiж вас вовки лютi, що отари щадити не будуть... Iз вас самих навiть мужi30

постануть, що будуть казати перекручене, аби тiльки учнiв тягнути за собою... Тому то пильнуйте,31

пам’ятаючи, що я кожного з вас день i нiч безперестань навчав зо слiзьми ось три роки. А тепер32

доручаю вас Боговi та слову благодатi Його, Який має силу будувати та дати спадщину, серед усiх
освячених. Нi срiбла, анi золота, нi одежi чиєїсь я не побажав... Самi знаєте, що цi руки мої по-33, 34

служили потребам моїм та отих, хто був зо мною. Я вам усе показав, що, працюючи так, треба35

помiч давати слабим, та пам’ятати слова Господа Iсуса, бо Вiн Сам проказав: Блаженнiше дава-
ти, нiж брати! Проказавши ж оце, вiн навколiшки впав, та й iз ними всiма помолився. I знявсь36, 37

мiж усiма плач великий, i вони припадали на Павлову шию, i його цiлували... А найтяжче вони38

сумували з-за слова, яке вiн прорiк, що не бачитимуть бiльш обличчя його. I вони провели його до
корабля.

А як ми розлучилися з ними й вiдплинули, то дорогою простою в Кос прибули, а другого дня21
до Родосу, а звiдти в Патару. I знайшли корабля, що плив у Фiнiкiю, увiйшли та й поплинули. А2, 3

коли показався нам Кiпр, ми лишили лiворуч його та й поплинули в Сирiю. I пристали ми в Тирi, бо
там корабель вантажа мав скласти. I, учнiв знайшовши, перебули тут сiм день. Вони через Духа4

казали Павловi, щоб до Єрусалиму не йшов. I, як днi побуту скiнчилися, то ми вийшли й пiшли,5

а всi нас проводили з дружинами й дiтьми аж за мiсто. I, ставши навколiшки, помолились на бе-
резi. I, попрощавшись один iз одним, ми ввiйшли в корабель, а вони повернулись додому. А ми,6, 7

закiнчивши вiд Тиру плавбу, пристали до Птолемаїди, i, братiв привiтавши, один день перебули в
них. А назавтра в дорогу ми вибрались, i прийшли в Кесарiю. I ввiйшли до господи благовiсника8
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Пилипа, одного з семи, i позосталися в нього. Вiн мав чотири паннi дочки, що пророкували. I 9, 10

коли ми багато днiв у них зоставались, то прибув iз Юдеї якийсь пророк, Агав на iм’я. I прийшов 11

вiн до нас, i взяв пояса Павлового, та й зв’язав свої руки та ноги й сказав: Дух Святий так звiщає:
Отак зв’яжуть в Єрусалимi юдеї того мужа, що цей пояс його, i видадуть в руки поган... Як почули 12

ж оце, то благали ми та тамтешнi Павла, щоб до Єрусалиму не йшов. А Павло вiдповiв: Що ро- 13

бите ви, плачучи та серце менi розриваючи? Бо за Iм’я Господа Iсуса я готовий не тiльки зв’язаним
бути, а й померти в Єрусалимi! I не могли ми його вмовити, i замовкли, сказавши: Нехай дiється 14

Божая воля! А пiсля оцих днiв приготувались ми, та до Єрусалиму вирушили. А з нами пiшли й 15, 16

деякi учнi iз Кесарiї, ведучи якогось кiпрянина Мнасона, давнього учня, що ми в нього спинитися
мали. А коли ми прийшли в Єрусалим, то брати прийняли нас гостинно. А другого дня Павло 17, 18

з нами подався до Якова. I всi старшi посходились. Поздоровивши ж їх, розповiв вiн докладно, 19

що Бог через служiння його вчинив мiж поганами. Як вони ж це почули, то славили Бога, а до 20

нього промовили: Бачиш, брате, скiльки тисяч серед юдеїв увiрувало, i всi вони ревнi оборонцi За-
кону! Вони ж чули про тебе, нiби ти всiх юдеїв, що живуть мiж поганами, навчаєш вiдступлення 21

вiд Мойсея, говорячи, щоб дiтей не обрiзували й не тримались звичаїв. Що ж почати? Люд збере- 22

ться напевно, бо почують, що прибув ти. Отже, зроби це, що порадимо тобi. Ми маємо чотирьох 23

мужiв, що обiтницю склали на себе. Вiзьми їх, та й iз ними очисться, i видатки за них заплати, 24

щоб постригли їм голови. I пiзнають усi, що неправда про тебе їм сказане, та й що сам ти Зако-
на пильнуєш. А про тих iз поган, що ввiрували, ми писали, розсудивши, щоб вони береглися вiд 25

iдольських жертов та крови й задушенини, та вiд блуду. Тодi взяв Павло мужiв отих, i назавтра 26

очистився з ними, i ввiйшов у храм, i звiстив про виконання днiв очищення, так, аж за кожного з
них була жертва принесена. А коли тi сiм день закiнчитися мали, то азiйськi юдеї, як побачили в 27

храмi його, пiдбурили ввесь народ, та руки на нього наклали, кричачи: Iзраїльськi мужi, рятуйте! 28

Це людина ота, що проти народу й Закону та мiсця цього всiх усюди навчає!... А до того у храм
упровадив i гелленiв, i занечистив це мiсце святе! Бо перед тим вони бачили в мiстi з ним разом 29

Трохима ефесянина, i гадали про нього, що Павло то його ввiв у храм. I порушилося цiле мiсто, i 30

повстало збiговисько люду. I, схопивши Павла, потягли його поза храм, а дверi негайно зачинено...
Як хотiли ж забити його, то вiстка досталась до полкового тисяцього, що ввесь Єрусалим збунту- 31

вався! I вiн зараз узяв воякiв та сотникiв, i подався до них. А вони, як угледiли тисяцького й воякiв, 32

то бити Павла перестали. Приступив тодi тисяцький, та й ухопив його, i двома ланцюгами зв’язати 33

звелiв, i допитувати став: хто такий вiн i що вiн зробив? Але кожен що iнше викрикував у натовпi. 34

I, не мiгши довiдатись певного через заколот, вiн звелiв вiдпровадити його до фортецi. А коли вiн 35

до сходiв прийшов, то трапилося, що мусiли нести його вояки iз-за натовпу людського, бо безлiч 36

народу йшла слiдкома та кричала: Геть iз ним! А коли Павло входив до фортецi, то тисяцького 37

поспитався: Чи можна менi щось сказати тобi? А той вiдказав: То ти вмiєш по-грецькому? Чи не 38

той ти єгиптянин, що перед цими днями призвiв був до бунту, i випровадив до пустинi чотири тисячi
потаємних убiйникiв? А Павло вiдказав: Я юдеянин iз Тарсу, громадянин вiдомого мiста в Кiлiкiї. 39

Благаю тебе, дозволь менi до народу промовити! А коли той дозволив, то Павло став на сходах, i 40

дав знака рукою народовi. А як тиша велика настала, промовив єврейською мовою, кажучи:
Мужi-браття й батьки! Послухайте ось тепер виправдання мого перед вами! Як зачули ж вони, 22, 2

що до них вiн говорить єврейською мовою, то тиша ще бiльша настала. А вiн промовляв: Я юде- 3

янин, що родився в кiлiкiйському Тарсi, а вихований у цiм мiстi, у нiг Гамалiїла докладно навчений
Закону отцiв; горливець я Божий, як i всi ви сьогоднi. Переслiдував я аж до смерти цю путь, i в’я- 4

зав, i до в’язницi вкидав чоловiкiв i жiнок, як засвiдчить про мене первосвященик та вся старшина. 5

Я вiд них був узяв навiть листи на братiв, i пiшов до Дамаску, щоб тамтешнiх зв’язати й привести
до Єрусалиму на кару. I сталося, як у дорозi я був, i наближавсь до Дамаску опiвдня, то ось мене 6

нагло осяяло свiтло велике з неба! I я повалився на землю, i голос почув, що менi говорив: Савле, 7

Савле, чому ти Мене переслiдуєш? А я запитав: Хто Ти, Господи? А Вiн менi вiдказав: Я Iсус На- 8

зарянин, що Його переслiдуєш ти... А тi, що зо мною були, правда, бачили свiтло, але не почули 9

вони того голосу, що менi говорив. А я запитав: Що я, Господи, маю робити? Господь же до мене 10

промовив: Уставай та й iди до Дамаску, а там тобi скажуть про все, що тобi призначено робити. А 11

вiд ясности свiтла того невидющим я став... I присутнi зо мною за руку мене повели, i до Дамаску
прибув я. А один муж Ананiй, у Законi побожний, що добре свiдоцтво про нього дають усi юдеї 12
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в Дамаску, до мене прибув, i, ставши, промовив менi: Савле брате, стань видющий! I я хвилi тiєї13

побачив його... I озвавсь вiн до мене: Бог отцiв наших вибрав тебе, щоб ти волю Його зрозумiв, i14

щоб бачив ти Праведника, i почув голос iз уст Його. Бо будеш ти свiдком Йому перед усiма лю-15

дьми про оте, що ти бачив та чув! А тепер чого гаєшся? Уставай й охристися, i обмий грiхи свої,16

прикликавши Ймення Його! I сталось, як вернувся я в Єрусалим, i молився у храмi, то в захопле-17

ння впав я, i побачив Його, що до мене сказав: Поспiши, i пiди хутчiй з Єрусалиму, бо не приймуть18

свiдоцтва твого про Мене... А я вiдказав: Самi вони, Господи, знають, що я до в’язниць садовив19

та бив по синагогах отих, хто вiрував у Тебе. А коли лилась кров Твого свiдка Степана, то сам я20

стояв та вбивство його похваляв, i одежу вбивцiв його сторожив... Але Вiн до мене промовив: Iди,21

бо пошлю Я далеко тебе, до поган! I аж до слова цього його слухали. Аж ось пiднесли вони голос22

свiй, гукаючи: Геть такого з землi, бо жити йому не годиться!... I як вони верещали, i одежу шпур-23

ляли, i кидали порох у повiтря, то звелiв тисяцький у фортецю його вiдвести, i звелiв бичуванням24

його допитати, щоб довiдатися, з якої причини на нього вони так кричали. I як його розтягли для25

ремiнних бичiв, то Павло сказав сотниковi, що стояв: Хiба бичувати дозволено вам громадянина
римського та ще й незасудженого? Якже сотник це почув, то подався до тисяцького, i завiдомив,26

говорячи: Що хочеш робити? Бож римлянин цей чоловiк! Пiдiйшов тодi тисяцький, та й поспи-27

тався його: Скажи менi, чи ти римлянин? А вiн: Так! вiдказав. Вiдповiв на те тисяцький: За великi28

грошi громадянство оце я набув... А Павло вiдказав: А я в нiм i родився! I вiдступили негайно вiд29

нього отi, що хотiли допитувати його. I злякався тисяцький, довiдавшись, що той римлянин, i що
вiн iзв’язав був його. А другого дня, бажавши довiдатись правди, у чому юдеї його оскаржають,30

вiн звiльнив його та звелiв, щоб зiбралися первосвященики та ввесь синедрiон. I вiн вивiв Павла, i
поставив його перед ними.

I вп’явся очима Павло на той синедрiон i промовив: Мужi-браття, я аж по сьогоднiшнiй день23
жив для Бога всiм добрим сумлiнням! Але первосвященик Ананiй звелiв тим, що стояли при ньо-2

му, щоб били його по устах. Тодi промовив до нього Павло: Тебе битиме Бог, ти стiно побiлена...3

Ти ж сидиш, щоб судити мене за Законом, наказуєш бити мене проти Закону? А присутнi ска-4

зали: То ти Божому первосвящениковi лихословиш? I промовив Павло: Не знав я, брати, що то5

первосвященик. Бо написано: На начальника люду твого не лихослов. I Павло, спостерiгши, що6

частина одна саддукеї, а друга фарисеї, покликнув у синедрiонi: Мужi-браття, я фарисей, i син фа-
рисея. За надiю на воскресення мертвих мене судять! Якже вiн це промовив, колотнеча постала7

помiж саддукеями та фарисеями, i роздiлилась юрба. Саддукеї бо твердять, що немає воскресе-8

ння, анi Ангола, анi духа, фарисеї ж оце визнають. I галас великий зчинився. А деякi книжники,9

iз фарисейської групи, уставши, почали сперечатися, кажучи: У чоловiковi цьому ми жадного лиха
не знаходимо! А коли промовляв Дух до нього, чи Ангол, не противмося Боговi. А коли колотнеча10

велика зчинилась, то тисяцький, боячись, щоб Павла не роздерли, звелiв воякам увiйти та забрати
його з-помiж них, i вiдвести в фортецю. А наступної ночi став Господь перед ним i промовив: Будь11

бадьорий! Бо як в Єрусалимi про Мене ти свiдчив, так треба тобi свiдкувати й у Римi! А коли на-12

став день, то дехто з юдеїв зiбрались, та клятву склали, говорячи, що нi їсти, нi пити не будуть, аж
доки Павла не заб’ють! А тих, що закляття таке поклали, було бiльш сорока. I вони приступили13, 14

до первосвященикiв та старших i сказали: Ми клятву склали нiчого не їсти, аж поки заб’ємо Пав-
ла! Отож разом iз синедрiоном передайте тисяцькому, щоб до вас вiн привiв його, нiби хочете ви15

докладнiш розiзнати про нього. А ми, перше нiж вiн наблизиться, готовi забити його... Як зачув16

же сестрiнець Павлiв про цю змову, то прибув, i ввiйшов у фортецю, i Павла завiдомив. Павло ж17

зараз покликав одного з сотникiв, та й сказав: Цього юнака запровадь до тисяцького, бо вiн має
йому щось сказати. Той же взяв його, та й запровадив до тисяцького та сказав: Павло в’язень18

покликав мене, i просив запровадити до тебе цього юнака, що має тобi щось сказати. I взяв ти-19

сяцький того за руку, i набiк вiдвiв i спитав: Що ти маєш звiстити менi? А той розповiв: Змову20

склали юдеї, просити тебе, щоб ти взавтра до синедрiону Павла припровадив, нiби хочуть вони до-
кладнiш розпiзнати про нього. Отож, не послухайся їх, бо чигає на нього їх бiльш сорока чоловiка,21

що клятву склали нi їсти, нi пити, аж доки його не заб’ють... I тепер он готовi вони, i чекають твого
приречення. Тодi тисяцький вiдпустив юнака, наказавши йому не розповiдати анi одному, що ме-22

нi ти це виявив. I вiн закликав котрихсь двох iз сотникiв, i наказа: Пришикуйте на третю годину23
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вночi двi сотнi воякiв, щоб iти до Кесарiї, i кiннотчикiв сiмдесят, та двi сотнi стрiльцiв. Приготуйте 24

також в’ючакiв i Павла посадiть, i здоровим його проведiть до намiсника Фелiкса. I листа написав 25

вiн такого ось змiсту: Клавдiй Лiсiй намiсниковi вседостойному Фелiксовi поздоровлення! Цього 26, 27

мужа, що його юдеї схопили були та хотiли забити, урятувава я, iз вояками прийшовши, довiдав-
шися, що вiн римлянин. I хотiв я довiдатися про причину, що за неї його оскаржали, та й привiв був 28

його до їхнього синедрiону. Я знайшов, що його винуватять у спiрних речах їхнього Закону, i що 29

провини не має вiн жадної, вартої смерти або ланцюгiв. Як донесли ж менi про ту змову, що юдеї 30

вчинили на мужа цього, я зараз до тебе його вiдiслав, наказавши також позивальникам, щоб перед
тобою сказали, що мають на нього. Будь здоровий! Отож вояки, як наказано їм, забрали Пав- 31

ла, i вночi попровадили в Антипатриду. А другого дня, полишивши кiннотчикiв, щоб iшли з ним, 32

у фортецю вони повернулись. А тi прибули в Кесарiю, i, листа передавши намiсниковi, поставили 33

також Павла перед ним. Намiсник листа прочитав i спитав, iз якого вiн краю. А довiдавшись, що 34

з Кiлiкiї, промовив: Я тебе переслухаю, як прийдуть i твої позивальники. I звелiв стерегти його в 35

Iродовому преторiї.
А по п’яти днях прибув первосвященик Ананiй з якимись старшими, та з промовцем якимсь 24

Тертилом, що перед намiсником скаржилися на Павла. Коли ж вiн був покликаний, то Тертил 2

оскаржати зачав, промовляючи: Через тебе великий мир маємо ми, i для народу цього добрi речi
впроваджено через дбайливiсть твою, це ми завжди i скрiзь визнаємо з подякою щирою, вседо- 3

стойний наш Фелiксе! Та щоб довго тебе не турбувати, то благаю тебе, щоб ти коротко вислухав 4

нас зо своєї ласкавости. Ми переконались, що цей чоловiк то зараза, i що вiн колотнечу викли- 5

кує мiж усiма юдеями в цiлому свiтi, i що вiн провiдник Назорейської єресi. Вiн вiдважився навiть 6

збезчестити храм, i його ми схопили були, i судити хотiли за нашим Законом. Але тисяцький Лiсiй 7

прибув, i з великим насильством видер його з наших рук, а його винувальникам звелiв йти до тебе. 8

Ти сам зможеш вiд нього, розпитавши, дiзнатись про все, у чому його ми винуємо. Юдеї також 9

прилучились до того, говорячи, що то так. I як намiсник дав знака йому говорити, то Павло вiд- 10

повiв: Я знаю, що вiд лiт багатьох ти суддя для народу цього, тому буду смiлiш боронитись. Ти 11

можеш довiдатися, що нема бiльш дванадцяти день, як прийшов я до Єрусалиму вклонитися. I 12

вони анi в храмi, анi в синагогах, нi в мiстi мене не здибали, щоб я з ким сперечався, або колотнечу
в народi здiймав. I не можуть вони довести тобi того, у чому тепер оскаржають мене. Але призна- 13, 14

юсь тобi, що в дорозi оцiй, яку звуть вони єрессю, я Боговi отцiв служу так, що вiрую всьому, що
в Законi й у Пророкiв написане. I маю надiю я в Бозi, чого й самi вони сподiваються, що настане 15

воскресення праведних i неправедних. I я пильно дбаю про те, щоб завсiди мати сумлiння невин- 16

не, щодо Бога й людей. А по довгих роках я прибув, щоб подати моєму народовi милостиню та 17

приноси. Ось при цьому знайшли мене дехто з юдеїв азiйських очищеного в храмi, а не з натовпом 18

чи з колотнечею. Їм належало б ось перед тебе прибути й казати, коли мають вони що на мене. 19

Або самi цi нехай скажуть, чи якусь неправду знайшли на менi, як я в синедрiонi стояв, крiм отого 20, 21

єдиного виразу, що я його крикнув, стоячи серед них: За воскресення мертвих приймаю вiд вас суд
сьогоднi! Але Фелiкс, дуже добре дорогу цю знавши, вiдрочив їм справу, говорячи: Розсуджу вашу 22

справу, коли тисяцький Лiсiй прибуде. I вiн сотниковi наказав сторожити Павла, але мати полег- 23

шу, i не боронити нiкому з близьких його, щоб служили йому. А по декiлькох днях прийшов Фелiкс 24

iз дружиною своєю Друзiллою, що була юдеянка, i покликав Павла, та слухав вiд нього про вiру
в Iсуса Христа. I як розповiдав вiн про праведнiсть, i про здержливiсть, та про майбутнiй суд, то 25

Фелiкса страх обгорнув, i вiн вiдповiв: Тепер iди собi, вiдповiдного ж часу покличу тебе! Разом iз 26

тим i сподiвався вiн, що дасть Павло грошей йому, тому й часто його прикликав i розмову з ним вiв.
Як минуло ж два роки, то Фелiкс одержав наступника, Порцiя Феста. А Фелiкс бажав догодити 27

юдеям, i в в’язницi Павла залишив.
А коли прибув Фест до свого намiсництва, то вiн по трьох днях вiдiйшов iз Кесарiї до Єрусали- 25

му. I поскаржилися йому на Павла первосвященики та головнiшi з юдеїв, i благали його, i нiби 2, 3

милости просили для нього, щоб до Єрусалиму його припровадив, вони змову вчинили, щоб смерть
заподiяти йому по дорозi. А Фест вiдповiв, що Павла стережуть у Кесарiї, i вiн сам незабаром 4

туди подається. Отже, сказав вiн, хто спроможен iз вас, нехай тi вирушають разом зо мною, i ко- 5

ли є неправда яка в чоловiковi цьому, нехай оскаржають його. I, пробувши в них днiв не бiльше 6

як вiсiм чи десять, вiн повернувся до Кесарiї. А другого дня вiн засiв на суддевiм сидiннi, i звелiв,
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щоб привести Павла. Як його ж привели, то стали навколо юдеї, що поприходили з Єрусалиму,7

i Павлу закидали багато тяжких винувачень, що їх не могли довести, бо Павло боронився: Я не8

провинився нi в чiм анi проти Закону юдейського, анi проти храму, анi супроти кесаря. Тодi Фест,9

що бажав догодити юдеям, промовив Павловi на вiдповiдь: Чи ти хочеш до Єрусалиму пiти, i там
суд прийняти вiд мене про це? Та Павло вiдказав: Я стою перед судом кесаревим, де належить10

менi суд прийняти. Юдеїв нiчим я не скривдив, як i ти дуже добре те знаєш. Бо коли допустився я11

кривди, або гiдне смерти вчинив що, то не вiдмовляюся вмерти. Як нема ж нiчого того, у чiм вони
винуватять мене, то не може нiхто мене видати їм. Вiдкликаюсь до кесаря! Тодi Фест, побалакав-12

ши з радою, вiдповiдь дав: Ти вiдкликавсь до кесаря, до кесаря пiдеш! Як минуло ж днiв кiлька,13

цар Агрiппа й Вернiка приїхали до Кесарiї, щоб Феста вiтати. А що там багато днiв вони пробули,14

то Фест виклав справу Павлову царевi й промовив: Є один чоловiк вiд Фелiкса лишений в’язень,
на якого, як в Єрусалимi я був, первосвященики й старшi юдейськi принесли скаргу, домагаючись15

його осуду. Я їм вiдповiв, що римляни не мають звичаю людину якусь видавати на згубу, поки пi-16

званий перед собою не матиме обвинувачiв, i не буде йому дано можности для оборони вiд закидiв.
I як зiйшлись вони тут, то я, зволiкання не роблячи жадного, сiв наступного дня на сидiння суддеве,17

i звелiв привести цього мужа. I винувальники стали круг нього, проте не вказали вини анi жадної18

з тих, яких я сподiвався. Та мали вони проти нього якiсь суперечки про власне своє марновiрство,19

i про якогось Iсуса померлого, про Якого Павло твердив, що живий Вiн. I я був непевний у цьому20

змаганнi й спитав, чи не хоче пiти вiн до Єрусалиму, i там суд прийняти про це? Через те ж, що21

Павло заявив, щоб залишений був вiн на кесарiв розсуд, я звелiв сторожити його, аж поки його
не вiдправлю до кесаря. А Агрiппа промовив до Феста: Хотiв би i я цього мужа послухати! Узав-22

тра сказав той почуєш його. А назавтра Агрiппа й Вернiка прийшли з превеликою пишнотою, i23

на залю судову ввiйшли разом з тисяцькими та значнiшими мужами мiста. I як Фест наказав, то
Павло був приведений. I сказав до них Фест: О царю Агрiппо, та з нами присутнi всi мужi! Ви24

бачите того, що за нього ввесь люд юдейський менi докучав в Єрусалимi та тут, кричачи, що йо-
му не повинно бiльш жити. Я ж дiзнавсь, що нiчого, вартого смерти, вiн не вчинив; а що сам вiн25

вiдкликавсь до Августа, розсудив я послати його. Нiчого не маю я певного, що мiг би про нього26

писати до пана. Тому я припровадив його перед вас, а найбiльш перед тебе, царю Агрiппо, щоб
пiсля переслухання мав що писати. Бо здається менi нерозважливим ув’язненого посилати, i не27

означити обвинувачень на нього.
А Агрiппа сказав до Павла: Дозволяємо тобi говорити про себе самого. Павло тодi простягнув26

руку, i промовив у своїй оборонi: О царю Агрiппо! Уважаю себе за щасливого, що сьогоднi я пе-2

ред тобою боронитися маю з усього, у чiм мене винуватять юдеї, особливо ж тому, що ти знаєш3

усi юдейськi звичаї та суперечки. Тому я прошу мене вислухати терпляче. А життя моє змалку, що4

спочатку точилося в Єрусалимi серед народу мого, знають усi юдеї, якi вiдають здавна мене, аби5

тiльки схотiли засвiдчити, що я жив фарисеєм за найдокладнiшою сектою нашої вiри. I тепер я6

стою отут суджений за надiю обiтницi, що Бог дав її нашим отцям, а її виконання чекають поба-7

чити нашi дванадцять племен, служачи Боговi безперестанно вдень та вночi. За цю надiю, о царю,
мене винуватять юдеї! Чому ви вважаєте за неймовiрне, що Бог воскрешає померлих? Правда,8, 9

думав був я, що менi належить чинити багато ворожого проти Ймення Iсуса Назарянина, що я в10

Єрусалимi й робив, i багато кого зо святих до в’язниць я замкнув, як отримав був владу вiд пер-
восвященикiв; а як їх убивали, я голос давав проти них. I часто по всiх синагогах караючи їх, до11

богозневаги примушував я, а лютуючи вельми на них, переслiдував їх навiть по закордонних мi-
стах. Коли в цих справах я йшов до Дамаску зо владою та припорученням первосвященикiв, то12, 13

опiвднi, о царю, на дорозi побачив я свiтло iз неба, яснiше вiд свiтлости сонця, що осяяло мене та
тих, хто разом зо мною йшов!... I як ми всi повалились на землю, я голос почув, що менi говорив14

єврейською мовою: Савле, Савле, чому ти Мене переслiдуєш? Трудно тобi бити ногою колючку!
А я запитав: Хто Ти, Господи? А Вiн вiдказав: Я Iсус, що Його переслiдуєш ти. Але пiдведися, i15, 16

стань на ноги свої. Бо на те Я з’явився тобi, щоб тебе вчинити слугою та свiдком того, що ти ба-
чив та що Я вiдкрию тобi. Визволяю тебе вiд твого народу та вiд поган, до яких Я тебе посилаю,17

вiдкрити їм очi, щоб вони навернулись вiд темряви в свiтло та вiд сатаниної влади до Бога, щоб18

вiрою в Мене отримати їм дарування грiхiв i долю з освяченими. Через це я, о царю Агрiппо, не19

був супротивний видiнню небесному, але мешканцям перше Дамаску, потiм Єрусалиму й усякого20
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краю юдейського та поганам я проповiдував, щоб покаялися й навернулись до Бога, i чинили дiла,
гiднi покаяння. Через це юдеї в святинi схопили мене та й хотiли роздерти. Але, помiч вiд Бога 21, 22

одержавши, я стою аж до дня сьогоднiшнього та свiдкую малому й великому, нiчого не розповiда-
ючи, окрiм того, що сказали Пророки й Мойсей, що статися має, що має Христос постраждати, 23

що Вiн, як перший воскреснувши з мертвих, проповiдувати буде свiтло народовi й поганам! Коли 24

ж вiн боронився отак, то Фест проказав гучним голосом: Дурiєш ти, Павле! Велика наука доводить
тебе до нерозуму! А Павло: Не дурiю сказав, о Фесте достойний, але провiщаю слова правди та 25

щирого розуму. Цар бо знає про це, до нього з вiдвагою я й промовляю. Бо не гадаю я, щоб iз цього 26

щобудь сховалось вiд нього, бо не в закутку дiялось це. Чи вiруєш, царю Агрiппо, Пророкам? Я 27

знаю, що вiруєш. Агрiппа ж Павловi: Ти малощо не намовляєш мене, щоб я став християнином... 28

А Павло: Благав би я Бога, щоб чи мало, чи багато, не тiльки но ти, але й усi, хто чує сьогоднi мене, 29

зробились такими, як i я, крiм оцих ланцюгiв... I встав цар та намiсник, i Вернiка та тi, хто з ними 30

сидiв. I набiк вони вiдiйшли, i розмовляли один до одного й казали: Нiчого, вартого смерти або 31

ланцюгiв, чоловiк цей не робить! Агрiппа ж до Феста сказав: Мiг би бути вiдпущений цей чоловiк, 32

якби не вiдкликавсь був до кесаря.
А коли постановлено, щоб вiдплинули ми до Iталiї, то вiддано Павла та ще деяких iнших ув’я- 27

знених сотниковi, Юлiєвi на iм’я, з полку Августа. I посiдали ми на корабля адрамiтського, що 2

пливсти мав бiля мiсць азiйських, та й вiдчалили. Iз нами був Арiстарх македонець iз Солуня. А 3

другого дня ми пристали в Сидонi. До Павла ж Юлiй ставивсь по-людському, i дозволив до дру-
зiв пiти, та їхньої опiки зазнати. А вирушивши звiдти, припливли ми до Кiпру, бо вiтри супротивнi 4

були. Коли ж переплинули море, що бiля Кiлiкiї й Памфiлiї, то ми прибули до Лiкiйської Мiри. 5

I там сотник знайшов корабля олександрiйського, що плинув в Iталiю, i всадив нас на нього. I 6, 7

днiв багато помалу пливли ми, i насилу насупроти Кнiду приплинули, а що вiтер нас не допускав,
попливли ми додолу на Крiт при Салмонi. I коли ми насилу минули його, то припливли до одного 8

мiсця, що зветься Доброю Пристанню, недалеко якого знаходиться мiсто Ласея. А як часу мину- 9

ло багато, i була вже плавба небезпечна, бо минув уже й пiст, то зачав Павло радити, говорячи 10

їм: О мужi! Я бачу, що буде плавба з перешкодами та з великим ущербком не лиш для вантажу
й корабля, але й для наших душ. Та сотник довiряв бiльше стерничому та власниковi корабля, 11

нiж тому, що Павло говорив. А що пристань була на зимiвлю невигiдна, то бiльшiсть давала по- 12

раду вiдплинути звiдти, щоб, як можна, дiстатись до Фiнiка, i перезимувати в пристанi крiтськiй,
неприступнiй захiднiм вiтрам iз пiвдня та з пiвночi. А як вiтер пiвденний повiяв, то подумали, що 13

бажання вони досягли, тому витягли кiтви й попливли покрай Крiту. Але незабаром ударив на них 14

рвачкий вiтер, що зветься евроклiдон. А коли корабель був пiдхоплений, i не мiг противитись вi- 15

тровi, то йому вiддались ми й понеслися. I наїхали ми на один острiвець, що Клавдою зветься, i 16

човна насилу затримати змогли. Коли ж його витягли, то засобiв допомiчних добирали й корабля 17

пiдв’язали. А боявшись, щоб не впасти на Сiрт, поспускали вiтрила, i носилися так. А коли зача- 18

ла буря мiцно нас кидати, то другого дня стали ми розвантажуватись, а третього дня корабельне 19

знаряддя ми повикидали власноруч. А коли довгi днi не з’являлось нi сонце, нi зорi, i буря чимала 20

на нас напирала, то останню надiю ми втратили, щоб нам урятуватись... А як довго не їли вони, то 21

Павло став тодi серед них i промовив: О мужi, тож треба було мене слухатися та не вiдпливати вiд
Крiту, i обминули б були цi терпiння та шкоди. А тепер вас благаю триматись на дусi, бо нi одна 22

душа з вас не згине, окрiм корабля. Бо ночi цiєї з’явився менi Ангол Бога, Якому належу й Яко- 23

му служу, та i прорiк: Не бiйся, Павле, бо треба тобi перед кесарем стати, i ось Бог дарував тобi 24

всiх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтесь на дусi, о мужi, бо я вiрую Боговi, що станеться так, 25

як було менi сказано. I ми мусимо наткнутись на острiв якiйсь. А коли надiйшла чотирнадцята 26, 27

нiч, i ми носились по Адрiятицькому морю, то десь коло пiвночi стали домислюватись моряки, що
наближуються до якоїсь землi. I, запустивши оливницю, двадцять сяжнiв знайшли. А вiд’їхавши 28

трохи, запустити оливницю знову, i знайшли сяжнiв п’ятнадцять. I боявшись, щоб не натрапити 29

нам на скелястi мiсця, ми закинули чотири кiтвi з корми, i благали, щоб настав день. А коли мо- 30

ряки намагались утекти з корабля, i човна спускали до моря, вдаючи, нiби кiтви закинути з носа
хочуть, то сказав Павло сотниковi й воякам: Як вони в кораблi не зостануться, то спастись ви не 31

зможете! Тодi вояки перерiзали мотузи в човна, i дали йому впасти. А коли розвиднятися стало, 32, 33

то благав Павло всiх, щоб поживу прийняти, i казав: Чотирнадцятий день ось сьогоднi без їжi ви
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перебуваєте, очiкуючи та нiчого не ївши. Тому то благаю вас їжу прийняти, бо це на рятунок вам34

буде, бо жадному з вас не спаде з голови й волосина! А промовивши це, узяв хлiб та подякував35

Боговi перед усiма, i, поламавши, став їсти. Тодi всi пiднеслись на дусi, i, стали поживу приймати.36

А всiх душ нас було в кораблi двiстi сiмдесят шiсть. I як наїлись вони, то стали полегшувати ко-37, 38

рабля, викидаючи збiжжя до моря. А коли настав день, то вони не могли розпiзнати землi, одначе39

затоку якусь там угледiли, що берега плаского мала, до якого й вирiшили, як можна, приплисти з
кораблем. Пiдняли тодi кiтви, i повкидали до моря, i порозв’язували поворозки в стерна, i вiтри-40

ло мале за вiтром поставили, та й покерували до берега. Та ось ми натрапили на мiсце, що мало41

з обох сторiн море, i корабель опинивсь на мiлкому: нiс загруз й позоставсь нерухомий, а корма
розбивалася силою хвиль... Вояки ж були змовилися повбивати в’язнiв, щоб котрийсь не поплив42

i не втiк. Але сотник хотiв урятувати Павла, i заборонив їхнiй намiр, i звелiв усiм тим, хто пливати43

вмiє, щоб скакали та першi на берег виходили, а iншi хто на дошках, а хто на чiмбудь з корабля. I44

таким чином сталось, що всi врятувались на землю!
А коли врятувалися ми, то довiдалися, що острiв той зветься Мелiта. Тубiльцi ж нам виявили28, 2

надзвичайну людянiсть, бо вони запалили огонь, iшов бо дощ i був холод, i прийняли нас усiх.
Як Павло ж назбирав купу хмизу та й поклав на огонь, змiя вискочила через жар, i почепилась3

на руку йому... Як тубiльцi ж угледiли, що змiя почепилась на руку йому, зачали говорити один4

одному: Либонь цей чоловiк душогуб, що йому, вiд моря врятованому, Помста жити не дозволила!
Вiн струснув ту звiрюку в огонь, i нiякої шкоди не зазнав! А вони сподiвалися, що вiн спухне5, 6

або впаде мертвий умить. Коли ж довго чекали того та побачили, що нiякого лиха не сталося з
ним, думку змiнили й казали, що вiн бог... Навкруги ж того мiсця знаходились, добра начальника7

острова, на iм’я Публiя, вiн прийняв нас, i три днi ласкаво гостив. I сталось, що Публiїв батько8

лежав, слабий на пропасницю та на червiнку. До нього Павло ввiйшов i помолився, i, руки на нього
поклавши, уздоровив його. Якже трапилось це, то й iншi на островi, що мали хвороби, приходили9

та вздоровлялись. Вони нас вшанували й великими почестями, а як ми вiд’їжджали, понакладали,10

чого було треба. А по трьох мiсяцях ми вiдпливли на олександрiйському кораблi, що мав знака11

братiв Дiоскурiв, i що на островi вiн перезимував. I, як ми допливли в Сiракузи, пробули там три12

днi. А звiдти, пливучи понад берегом, прибули ми до Регiї, а що вiтер пiвденний повiяв за день, то13

другого дня прибули в Путеолi, де знайшли ми братiв, вони ж нас ублагали сiм день позостатися в14

них. I ось так прибули ми до Риму. А звiдти брати, прочувши про нас, назустрiч нам вийшли аж до15

Аппiфору та до Тритаверни. Побачивши їх, Павло дякував Боговi та посмiлiшав. А коли прибули16

ми до Риму, Павловi дозволено жити осiбно, ураз iз вояком, що його сторожив. I сталось, по трьох17

днях Павло скликав знатнiших з юдеїв. Як зiйшлися ж вони, вiн промовив до них: Мужi-браття! Не
вчинив я нiчого проти люду чи звичаїв отцiвських, та проте мене видано з Єрусалиму ув’язненого в
руки римлян. Вони мене вислухали та й хотiли пустити, бож провини смертельної нi однiєї в менi не18

було. Та юдеї противилися, тому змушений був я вiдкликатися на суд кесарiв, але не для того, щоб19

народ свiй у чомусь оскаржити. Тож iз цiєї причини покликав я вас, щоб побачити й порозмовляти,20

бо то за надiю Iзраїлеву я обкутий цими кайданами... А вони вiдказали йому: Не одержали ми нi21

листiв iз Юдеї про тебе, анi жоден iз братiв не прийшов, i не звiстив, i не казав чого злого про тебе.
Але прагнемо ми, щоб почути вiд тебе, яку думку ти маєш, бо вiдомо про секту цю нам, що їй скрiзь22

спротивляються. А коли вони визначили йому день, то дуже багато прийшло їх до нього в господу.23

А вiн їм вiд ранку до вечора розповiдав, та про Божеє Царство свiдоцтва давав, i переконував їх
про Iсуса Законом Мойсея й Пророками. I однi вiрили в те, про що вiн говорив, а iншi не вiрили.24

Вони мiж собою незгiднi були й повиходили, як промовив Павло одне слово, що добре прорiк Дух25

Святий отцям нашим через пророка Iсаю, промовляючи: Пiди до народу цього та й скажи: Ви26

вухом почуєте, та розумiти не будете, дивитися будете оком, але не побачите! Затовстiло бо серце27

людей цих, тяжко чують на вуха вони, i зажмурили очi свої, щоб якось не побачити очима, i не
почути вухами, i не зрозумiти їм серцем, i не навернутись, щоб Я їх уздоровив! Тож нехай для28

вас буде вiдоме, що послано Боже спасiння оце до поган, i почують вони! Як промовив вiн це,29

розiйшлися юдеї, велику суперечку провадивши помiж собою. I цiлих два роки Павло пробув у30

найнятiм домi своїм, i приймав усiх, хто приходив до нього, i проповiдував вiн Боже Царство, та з31

вiдвагою повною беззаборонно навчав про Господа Iсуса Христа!
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П
авло, раб Iсуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звiщання Євангелiї Божої, 1
яке Вiн перед тим приобiцяв через Своїх пророкiв у святих Писаннях, про Сина Свого, 2, 3

що тiлом був iз насiння Давидового, i об’явився Сином Божим у силi, за духом свято- 4

сти, через воскресення з мертвих, про Iсуса Христа, Господа нашого, що через Нього 5

прийняли ми благодать i апостольство на послух вiри через Iм’я Його мiж усiма народами, мiж 6

якими й ви, покликанi Iсуса Христа, усiм, хто знаходиться в Римi, улюбленим Божим, вибраним 7

святим, благодать вам та мир вiд Бога, Отця нашого, i Господа Iсуса Христа! Отже, насамперед 8

дякую Боговi моєму через Iсуса Христа за всiх вас, що вiра ваша звiщається по всьому свiтовi.
Бо свiдок менi Бог, Якому служу духом своїм у звiщаннi Євангелiї Його Сина, що я безперестанно 9

згадую про вас, i в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене 10

коли прийти до вас. Бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для змiцнення 11

вас, цебто потiшитись разом мiж вами спiльною вiрою i вашою, i моєю. Не хочу ж, щоб ви не 12, 13

знали, браття, що багато разiв мав я замiр прийти до вас, але менi перешкоджувано аж досi, щоб
мати який плiд i в вас, як i в iнших народiв. А гелленам i чужоземцям, розумним i немудрим я 14

боржник. Отже, щодо мене, я готовий i вам, хто знаходиться в Римi, звiщати Євангелiю. Бо я 15, 16

не соромлюсь Євангелiї, бож вона сила Божа на спасiння кожному, хто вiрує, перше ж юдеєвi, а
потiм гелленовi. Правда бо Божа з’являється в нiй з вiри в вiру, як написано: А праведний жи- 17

тиме вiрою. Бо гнiв Божий з’являється з неба на всяку безбожнiсть i неправду людей, що правду 18

гамують неправдою, тому, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об’явив. Бо 19, 20

Його невидиме вiд створення свiту, власне Його вiчна сила й Божество, думанням про твори стає
видиме. Так що нема їм виправдання, бо, пiзнавши Бога, не прославляли Його, як Бога, i не дя- 21

кували, але знiкчемнiли своїми думками, i запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе 22

мудрими, вони потуманiли, i славу нетлiнного Бога змiнили на подобу образа тлiнної людини, i 23

птахiв, i чотириногих, i гадiв. Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхнiх сердець на нечистiсть, 24

щоб вони самi знеславляли тiла свої. Вони Божу правду замiнили на неправду, i честь вiддавали, 25

i служили створiнню бiльш, як Творцевi, що благословенний навiки, амiнь. Через це Бог їх видав 26

на пожадливiсть ганебну, бо їхнi жiнки замiнили природне єднання на протиприродне. Так само 27

й чоловiки, позоставивши природне єднання з жiночою статтю, розпалилися своєю пожадливiстю
один до одного, i чоловiки з чоловiками сором чинили. I вони прийняли в собi вiдплату, вiдповiдну
їхньому блудовi. А що вони не вважали за потрiбне мати Бога в пiзнаннi, видав їх Бог на розум 28

перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повнi всякої неправди, лукавства, зажерливости, 29

злоби, повнi заздрости, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, бо- 30

гоненавидники, напасники, чваньки, пишнi, винахiдники зла, неслухнянi батькам, нерозумнi, зра- 31

дники, нелюбовнi, немилостивi. Вони знають присуд Божий, що тi, хто чинить таке, вартi смерти, 32

а проте не тiльки самi чинять, але й хвалять тих, хто робить таке.
Ось тому без виправдання ти, кожний чоловiче, що судиш, бо в чому осуджуєш iншого, сам себе 2

осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий поправдi на тих, хто чи- 2

нить таке. Чи ти думаєш, чоловiче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти вте- 3

чеш вiд суду Божого? Або погорджуєш багатством Його добрости, лагiдности та довготерпiння, 4

не знаючи, що Божа добрiсть провадить тебе до покаяння? Та через жорстокiсть свою й нерозка- 5

янiсть серця збираєш собi гнiв на день гнiву та об’явлення справедливого суду Бога, що кожному 6

вiддасть за його вчинками: тим, хто витривалiстю в добрiм дiлi шукає слави, i чести, i нетлiння, 7

життя вiчне, а сварливим та тим, хто противиться правдi, але кориться неправдi, лютiсть та гнiв. 8

Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше та геллена, а слава, i честь, 9, 10

i мир усякому, хто чинить добре, юдеєвi ж перше та гелленовi. Бо не дивиться Бог на обличчя! 11

Котрi бо згрiшили без Закону, без Закону й загинуть, а котрi згрiшили в Законi, приймуть суд за 12

Законом. Бо не слухачi Закону справедливi перед Богом, але виконавцi Закону виправданi будуть. 13

Бо коли погани, що не мають Закону, з природи чинять законне, вони, не мавши Закону, самi собi 14
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Закон, що виявляють дiло Закону, написане в серцях своїх, як свiдчить їм сумлiння та їхнi думки,15

що то осуджують, то виправдують одна одну, дня, коли Бог, згiдно з моїм благовiстям, буде судити16

таємнi речi людей через Iсуса Христа. Ось ти звешся юдеєм, i спираєшся на Закона, i хвалишся17

Богом, i знаєш волю Його, i розумiєш, що краще, навчившись iз Закону, i маєш певнiсть, що ти18, 19

провiдник для слiпих, свiтло для тих, хто знаходиться в темрявi, виховник нерозумним, учитель20

дiтям, що ти маєш зразок знання й правди в Законi. Отож, ти, що iншого навчаєш, себе самого21

не вчиш! Проповiдуєш не красти, а сам крадеш! Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб!22

Гидуючи iдолами, чиниш святокрадство! Ти, що хвалишся Законом, зневажаєш Бога переступом23

Закону! Бо через вас зневажається Боже Ймення в поган, як написано. Обрiзання корисне, ко-24, 25

ли виконуєш Закона; а коли ти переступник Закону, то обрiзання твоє стало необрiзанням. Отож,26

коли необрiзаний зберiгає постанови Закону, то чи не порахується його необрiзання за обрiзання?
I необрiзаний з природи, виконуючи Закона, чи не осудить тебе, переступника Закону з Писанням27

i обрiзанням? Бо не той юдей, що є ним назовнi, i не то обрiзання, що назовнi на тiлi, але той, що28, 29

є юдей потаємно, духово, i обрiзання серця духом, а не за буквою; i йому похвала не вiд людей, а
вiд Бога.

Отож, що має бiльшого юдей, або яка користь вiд обрiзання? Багато, на всякий спосiб, а на-3, 2

самперед, що їм довiренi були Слова Божi. Бо що ж, що не вiрували деякi? Чи ж їхнє недовiрство3

знищить вiрнiсть Божу? Зовсiм нi! Бож Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано:4

Щоб був Ти виправданий у словах Своїх, i перемiг, коли будеш судитися. А коли наша неправ-5

да виставляє правду Божу, то що скажемо? Чи ж Бог несправедливий, коли гнiв виявляє? Говорю
по-людському. Зовсiм нi! Бож як Бог судитиме свiт? Бо коли Божа правда через мою неправду6, 7

збiльшилась на славу Йому, пощо судити ще й мене, як грiшника? I чи не так, як нас лають, i як8

деякi говорять, нiби ми кажемо: Робiмо зле, щоб вийшло добре? Справедливий осуд на таких! То9

що ж? Маємо перевагу? Анiтрохи! Бож ми перед тим довели, що юдеї й геллени усi пiд грiхом, як10

написано: Нема праведного анi одного; нема, хто розумiв би; немає, хто Бога шукав би, усi по-11, 12

вiдступали, разом стали непотрiбнi, нема доброчинця, нема нi одного! Грiб вiдкритий їхнє горло,13

язиком своїм кажуть неправду, отрута змiїна на їхнiх губах, уста їхнi повнi прокляття й гiркоти!14

Швидкi їхнi ноги, щоб кров проливати, руїна та злиднi на їхнiх дорогах, а дороги миру вони не15, 16, 17

пiзнали! Нема страху Божого перед очима їхнiми... А ми знаємо, що скiльки говорить Закон, вiн18, 19

говорить до тих, хто пiд Законом, щоб замкнути всякi уста, i щоб став увесь свiт винний Боговi.
Бо жадне тiло дiлами Закону не виправдається перед Ним, Законом бо грiх пiзнається. А тепер,20, 21

без Закону, правда Божа з’явилась, про яку свiдчать Закон i Пророки. А Божа правда через вiру в22

Iсуса Христа в усiх i на всiх, хто вiрує, бо рiзницi немає, бо всi згрiшили, i позбавленi Божої слави,23

але дарма виправдуються Його благодаттю, через вiдкуплення, що в Iсусi Христi, що Його Бог дав24, 25

у жертву примирення в кровi Його через вiру, щоб виявити Свою правду через вiдпущення давнiше
вчинених грiхiв, за довготерпiння Божого, щоб виявити Свою правду за теперiшнього часу, щоб26

бути Йому праведним, i виправдувати того, хто вiрує в Iсуса. Тож де похвальба? Виключена. Яким27

законом? Законом дiл? Нi, але законом вiри. Отож, ми визнаємо, що людина виправдується вi-28

рою, без дiл Закону. Хiба ж Бог тiльки для юдеїв, а не й для поган? Так, i для поган, бо є один29, 30

тiльки Бог, що виправдає обрiзання з вiри й необрiзання через вiру. Тож чи не нищимо ми Закона31

вiрою? Зовсiм нi, але змiцнюємо Закона.
Що ж, скажемо, знайшов Авраам, наш отець за тiлом? Бо коли Авраам виправдався дiлами,4, 2

то вiн має похвалу, та не в Бога. Що бо Писання говорить? Увiрував Авраам Боговi, i це йому3

залiчено в праведнiсть. А заплата виконавцевi не рахується з милости, але з обов’язку. А тому,4, 5

хто не виконує, але вiрує в Того, Хто виправдує нечестивого, вiра його порахується в праведнiсть.
Як i Давид називає блаженною людину, якiй рахує Бог праведнiсть без дiл: Блаженнi, кому про-6, 7

щенi беззаконня, i кому прикритi грiхи. Блаженна людина, якiй Господь не порахує грiха! Чи ж це8, 9

блаженство з обрiзання чи з необрiзання? Бо говоримо, що вiра залiчена Авраамовi в праведнiсть.
Як же залiчена? Як був в обрiзаннi, чи в необрiзаннi? Не в обрiзаннi, але в необрiзаннi! I прийняв10, 11

вiн ознаку обрiзання, печать праведности через вiру, що її в необрiзаннi мав, щоб йому бути отцем
усiх вiруючих, хоч були необрiзанi, щоб i їм залiчено праведнiсть, i отцем обрiзаних, не тiльки тих,12

хто з обрiзання, але й тих, хто ходить по слiдах вiри, що її в необрiзаннi мав наш отець Авраам.
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Бо обiтницю Авраамовi чи його насiнню, що бути йому спадкоємцем свiту, дано не Законом, але 13

праведнiстю вiри. Бо коли спадкоємцi тi, хто з Закону, то спорожнiла вiра й знiвечилась обiтниця. 14

Бо Закон чинить гнiв; де ж немає Закону, немає й переступу. Через це з вiри, щоб було з мило- 15, 16

сти, щоб обiтниця певна була всiм нащадкам, не тiльки тому, хто з Закону, але й тому, хто з вiри
Авраама, що отець усiм нам, як написано: Отцем багатьох народiв Я поставив тебе, перед Богом, 17

Якому вiн вiрив, Який оживляє мертвих i кличе неiснуюче, як iснуюче. Вiн проти надiї увiрував у 18

надiї, що стане батьком багатьох народiв, за сказаним: Таке численне буде насiння твоє! I не зне- 19

мiг вiн у вiрi, i не вважав свого тiла за вже омертвiле, бувши майже сторiчним, нi утроби Сариної за
змертвiлу, i не мав сумнiву в обiтницю Божу через недовiрство, але змiцнився в вiрi, i вiддав славу 20

Боговi, i був зовсiм певний, що Вiн має силу й виконати те, що обiцяв. Тому й залiчено це йому 21, 22

в праведнiсть. Та не написано за нього одного, що залiчено йому, а за нас, залiчиться й нам, що 23, 24

вiруємо в Того, Хто воскресив iз мертвих Iсуса, Господа нашого, що був виданий за нашi грiхи, i 25

воскрес для виправдання нашого.
Отож, виправдавшись вiрою, майте мир iз Богом через Господа нашого Iсуса Христа, через 5, 2

Якого ми вiрою одержали доступ до тiєї благодатi, що в нiй стоїмо, i хвалимось надiєю слави Бо-
жої. I не тiльки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливiсть, а 3, 4

терпеливiсть досвiд, а досвiд надiю, а надiя не засоромить, бо любов Божа вилилася в нашi серця 5

Святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужi, своєї пори помер за нечестивих. 6

Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й вiдважиться вмерти. А Бог 7, 8

доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грiшниками. Тож 9

тим бiльше спасемося Ним вiд гнiву тепер, коли кров’ю Його ми виправданi. Бо коли ми, бувши 10

ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим бiльше, примирившися, спасемо-
ся життям Його. I не тiльки це, але й хвалимося в Бозi через Господа нашого Iсуса Христа, що 11

через Нього одержали ми тепер примирення. Тому то, як через одного чоловiка ввiйшов до свiту 12

грiх, а грiхом смерть, так прийшла й смерть у всiх людей через те, що всi згрiшили. Грiх бо був 13

у свiтi й до Закону, але грiх не ставиться в провину, коли немає Закону. Та смерть панувала вiд 14

Адама аж до Мойсея i над тими, хто не згрiшив, подiбно переступу Адама, який є образ майбу-
тнього. Але не такий дар благодатi, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то 15

тим бiльш благодать Божа й дар через благодать однiєї Людини, Iсуса Христа, щедро спливли на
багатьох. I дар не такий, як те, що сталось вiд одного, що згрiшив; бо суд за один прогрiх на осуд, 16

а дар благодатi на виправдання вiд багатьох прогрiхiв. Бо коли за переступ одного смерть пану- 17

вала через одного, то тим бiльше тi, хто приймає рясноту благодатi й дар праведности, запанують у
життi через одного Iсуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всiх людей прийшов осуд, 18

так i через праведнiсть Одного прийшло виправдання для життя на всiх людей. Бо як через не- 19

послух одного чоловiка багато-хто стали грiшними, так i через послух Одного багато-хто стануть
праведними. Закон же прийшов, щоб збiльшився переступ. А де збiльшився грiх, там заряснiла 20

благодать, щоб, як грiх панував через смерть, так само й благодать запанувала через праведнiсть 21

для життя вiчного Iсусом Христом, Господом нашим.
Що ж скажемо? Позостанемся в грiху, щоб благодать примножилась? Зовсiм нi! Ми, що вмер- 6, 2

ли для грiха, як ще будемо жити в нiм? Чи ви не знаєте, що ми всi, хто христився у Христа Iсу- 3

са, у смерть Його христилися? Отож, ми похованi з Ним хрищенням у смерть, щоб, як воскрес 4

Христос iз мертвих славою Отця, так щоб i ми стали ходити в обновленнi життя. Бо коли ми з’єд- 5

налися подобою смерти Його, то з’єднаємось i подобою воскресення, знаючи те, що наш давнiй 6

чоловiк розп’ятий iз Ним, щоб знищилось тiло грiховне, щоб не бути нам бiльше рабами грiха, бо 7

хто вмер, той звiльнивсь вiд грiха! А коли ми померли з Христом, то вiруємо, що й жити з Ним 8

будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже бiльш не вмирає, смерть над Ним не 9

панує вже бiльше! Бо що вмер Вiн, то один раз умер для грiха, а що живе, то для Бога живе. Так 10, 11

само ж i ви вважайте себе за мертвих для грiха й за живих для Бога в Христi Iсусi, Господi нашiм.
Тож нехай не панує грiх у смертельному вашому тiлi, щоб вам слухатись його пожадливостей, i не 12, 13

вiддавайте членiв своїх грiховi за знаряддя неправедности, але вiддавайте себе Боговi, як ожилих iз
мертвих, а члени вашi Боговi за знаряддя праведности. Бо хай грiх не панує над вами, ви бо не пiд 14

Законом, а пiд благодаттю. Що ж? Чи будемо грiшити, бо ми не пiд Законом, а пiд благодаттю? 15
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Зовсiм нi! Хiба ви не знаєте, що кому вiддаєте себе за рабiв на послух, то ви й раби того, кого слу-16

хаєтесь, або грiха на смерть, або послуху на праведнiсть? Тож дяка Боговi, що ви, бувши рабами17

грiха, вiд серця послухались того роду науки, якому ви себе вiддали. А звiльнившися вiд грiха,18

стали рабами праведности. Говорю я по-людському, через немiч вашого тiла. Бо як ви вiддавали19

були члени вашi за рабiв нечистостi й беззаконню на беззаконня, так тепер вiддайте члени вашi за
рабiв праведности на освячення. Бо коли були ви рабами грiха, то були вiльнi вiд праведности.20

Який же плiд ви мали тодi? Такi речi, що ними соромитесь тепер, бо кiнець їх то смерть. А тепер,21, 22

звiльнившися вiд грiха й ставши рабами Боговi, маєте плiд ваш на освячення, а кiнець життя вiчне.
Бо заплата за грiх смерть, а дар Божий вiчне життя в Христi Iсусi, Господi нашiм!23

Чи ви не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає Закона, що Закон панує над людиною, поки7
вона живе? Бо замiжня жiнка, поки живе чоловiк, прив’язана до нього Законом; а коли помре2

чоловiк, вона звiльняється вiд закону чоловiка. Тому то, поки живе чоловiк, вона буде вважатися3

перелюбницею, якщо стане дружиною iншому чоловiковi; коли ж чоловiк помре, вона вiльна вiд
Закону, i не буде перелюбницею, якщо стане за дружину iншому чоловiковi. Так, мої браття, i4

ви вмерли для Закону через тiло Христове, щоб належати вам iншому, Воскреслому з мертвих,
щоб приносити плiд Боговi. Бо коли ми жили за тiлом, то пристрастi грiховнi, що походять вiд5

Закону, дiяли в наших членах, щоб приносити плiд смерти. А тепер ми звiльнились вiд Закону,6

умерши для того, чим були зв’язанi, щоб служити нам обновленням духа, а не старiстю букви. Що7

ж скажемо? Чи Закон то грiх? Зовсiм нi! Але я не пiзнав грiха, як тiльки через Закон, бо я не знав
би пожадливости, коли б Закон не наказував: Не пожадай. Але грiх, узявши привiд вiд заповiдi,8

зробив у менi всяку пожадливiсть, бо без Закону грiх мертвий. А я колись жив без Закону, але,9

коли прийшла заповiдь, то грiх ожив, а я вмер; i сталася менi та заповiдь, що для життя, на смерть,10

бо грiх, узявши причину вiд заповiдi, звiв мене, i нею вмертвив. Тому то Закон святий, i заповiдь11, 12

свята, i праведна, i добра. Тож чи добре стало менi смертю? Зовсiм нi! Але грiх, щоб стати грiхом,13

принiс менi смерть добром, щоб грiх став мiцно грiшний через заповiдь. Бо ми знаємо, що Закон14

духовний, а я тiлесний, проданий пiд грiх. Бо що я виконую, не розумiю; я бо чиню не те, що хочу,15

але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь iз Законом, що вiн16

добрий, а тому вже не я це виконую, але грiх, що живе в менi. Знаю бо, що не живе в менi, цебто17, 18

в тiлi моїм, добре; бо бажання лежить у менi, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не19

роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже20

не я це виконую, але грiх, що живе в менi. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло21

лежить у менi. Бо маю задоволення в Законi Божому за внутрiшнiм чоловiком, та бачу iнший22, 23

закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, i полонить мене законом грiховним, що
знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить вiд тiла цiєї смерти? Дякую24, 25

Боговi через Iсуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом Законовi Божому, але
тiлом закону грiховному...

Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христi Iсусi не за тiлом, а за духом, бо закон8, 2

духа життя в Христi Iсусi визволив мене вiд закону грiха й смерти. Бо що було неможливе для3

Закону, у чому був вiн безсилий тiлом, Бог послав Сина Свого в подобi грiховного тiла, i за грiх
осудив грiх у тiлi, щоб виконалось виправдання Закону на нас, що ходимо не за тiлом, а за духом.4

Бо тi, хто ходить за тiлом, думають про тiлесне, а хто за духом про духовне. Бо думка тiлесна то5, 6

смерть, а думка духовна життя та мир, думка бо тiлесна ворожнеча на Бога, бо не кориться За-7

коновi Божому, та й не може. I тi, хто ходить за тiлом, не можуть догодити Боговi. А ви не в тiлi,8, 9

але в дусi, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли10

Христос у вас, то хоч тiло мертве через грiх, але дух живий через праведнiсть. А коли живе в вас11

Дух Того, Хто воскресив Iсуса з мертвих, то Той, хто пiдняв Христа з мертвих, оживить i смертель-
нi тiла вашi через Свого Духа, що живе в вас. Тому то, браття, ми не боржники тiла, щоб жити12

за тiлом; бо коли живете за тiлом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тiлеснi вчинки, то13

будете жити. Бо всi, хто водиться Духом Божим, вони сини Божi; бо не взяли ви духа неволi знов14, 15

на страх, але взяли ви Духа синiвства, що через Нього кличемо: Авва, Отче! Сам Цей Дух свiд-16

чить разом iз духом нашим, що ми дiти Божi. А коли дiти, то й спадкоємцi, спадкоємцi ж Божi, а17

спiвспадкоємцi Христовi, коли тiльки разом iз Ним ми терпимо, щоб разом iз Ним i прославитись.
Бо я думаю, що страждання теперiшнього часу нiчого не вартi супроти тiєї слави, що має з’явитися18
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в нас. Бо чекання створiння очiкує з’явлення синiв Божих, бо створiння покорилось марнотi не 19, 20

добровiльно, але через того, хто скорив його, в надiї, що й саме створiння визволиться вiд неволi 21

тлiння на волю слави синiв Божих. Бо знаємо, що все створiння разом зiдхає й разом мучиться 22

аж досi. Але не тiльки воно, але й ми самi, маючи зачаток Духа, i ми самi в собi зiдхаємо, очiкуючи 23

синiвства, вiдкуплення нашого тiла. Надiєю бо ми спаслися. Надiя ж, коли бачить, не є надiя, бо 24

хто що бачить, чому б того й надiявся? А коли сподiваємось, чого не бачимо, то очiкуємо того з 25

терпеливiстю. Так само ж i Дух допомагає нам у наших немочах; бо ми не знаємо, про що маємо 26

молитись, як належить, але Сам Дух заступається за нас невимовними зiдханнями. А Той, Хто до- 27

слiджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волi Божої заступається за святих. I знаємо, що тим, хто 28

любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого Вiн передбачив, 29

тих i призначив, щоб були подiбнi до образу Сина Його, щоб Вiн був перворiдним помiж багатьма
братами. А кого Вiн призначив, тих i покликав, а кого покликав, тих i виправдав, а кого виправдав, 30

тих i прославив. Що ж скажем на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, Хто Сина Свого 31, 32

не пожалiв, але видав Його за всiх нас, як же не дав би Вiн нам iз Ним i всього? Хто оскаржува- 33

ти буде Божих вибранцiв? Бог Той, що виправдує. Хто ж той, що засуджує? Христос Iсус є Той, 34

що вмер, надто й воскрес, Вiн праворуч Бога, i Вiн i заступається за нас. Хто нас розлучить вiд 35

любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслiдування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи
меч? Як написано: За Тебе нас цiлий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на 36

заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо Тим, Хто нас полюбив. Бо я пересвiдчився, що 37, 38

нi смерть, нi життя, нi Анголи, нi влади, нi теперiшнє, нi майбутнє, нi сили, нi вишина, нi глибина, 39

анi iнше яке створiння не зможе вiдлучити нас вiд любови Божої, яка в Христi Iсусi, Господi нашiм!
Кажу правду в Христi, не обманюю, як свiдчить менi моє сумлiння через Духа Святого, що 9, 2

маю велику скорботу й невпинну муку для серця свого! Бо я бажав би сам бути вiдлучений вiд 3

Христа замiсть братiв моїх, рiдних менi тiлом; вони iзраїльтяни, що їм належить синiвство, i слава, 4

i заповiти, i законодавство, i Богослужба, i обiтницi, що їхнi й отцi, i вiд них же тiлом Христос, 5

що Вiн над усiма Бог, благословенний, навiки, амiнь. Не так, щоб Слово Боже не збулося. Бо не 6

всi тi iзраїльтяни, хто вiд Iзраїля, i не всi дiти Авраамовi, хто вiд насiння його, але: в Iсаку буде 7

насiння тобi. Цебто, не тiлеснi дiти то дiти Божi, але дiти обiтницi признаються за насiння. А 8, 9

слово обiтницi таке: На той час прийду, i буде син у Сари. I не тiльки це, але й Ревекка зачала 10

дiтей вiд одного ложа отця нашого Iсака, бо коли вони ще не народились, i нiчого доброго чи злого 11

не вчинили, щоб позосталась постанова Божа у вибраннi не вiд учинкiв, але вiд Того, Хто кличе, 12

сказано їй: Бiльший служитиме меншому, як i написано: Полюбив Я Якова, а Iсава зненавидiв. 13

Що ж скажемо? Може в Бога неправда? Зовсiм нi! Бо Вiн каже Мойсеєвi: Помилую, кого хочу 14, 15

помилувати, i змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись. Отож, не залежить це нi вiд того, хто 16

хоче, нi вiд того, хто бiжить, але вiд Бога, що милує. Бо Писання говорить фараоновi: Власне на 17

те Я поставив тебе, щоб на тобi показати Свою силу, i щоб звiстилось по цiлiй землi Моє Ймення.
Отож, кого хоче Вiн милує, i кого хоче ожорсточує. А ти скажеш менi: Чого ж iще Вiн докоряє, бо 18, 19

хто може противитись волi Його? Отже, хто ти, чоловiче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже 20

твориво творцевi: Пощо ти зробив мене так? Чи ганчар не має влади над глиною, щоб iз того 21

самого мiсива зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнiв 22

i виявити могутнiсть Свою, щадив iз великим терпiнням посудини гнiву, що готовi були на погибiль,
i щоб виявити багатство слави Своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, 23, 24

що їх i покликав не тiльки вiд юдеїв, але й вiд поган. Як i в Осiї Вiн говорить: Назву Своїм народом 25

не людей Моїх, i не улюблену улюбленою, i на мiсцi, де сказано їм: Ви не Мiй народ, там названi 26

будуть синами Бога Живого! А Iсая взиває про Iзраїля: Коли б число синiв Iзраїлевих було, як 27

морський пiсок, то тiльки останок спасеться, бо вирок закiнчений та скорочений учинить Господь 28

на землi! I як Iсая вiщував: Коли б Господь Саваот не лишив нам насiння, то ми стали б, як Содом, 29

i подiбнi були б до Гоморри! Що ж скажемо? Що погани, якi не шукали праведности, досягли 30

праведности, тiєї праведности, що вiд вiри, а Iзраїль, що шукав Закона праведности, не досяг 31

Закону праведности. Чому? Бо шукали не з вiри, але якби з учинкiв Закону; вони бо спiткнулись 32

об камiнь спотикання, як написано: Ось Я кладу на Сiонi камiнь спотикання та скелю спокуси, i 33

кожен, хто вiрує в Нього, не посоромиться!
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Браття, бажання мого серця й молитва до Бога за Iзраїля на спасiння. Бо я свiдчу їм, що вони10, 2

мають ревнiсть про Бога, але не за розумом. Вони бо, не розумiючи праведности Божої, i силкую-3

чись поставити власну праведнiсть, не покорились праведностi Божiй. Бо кiнець Закону Христос4

на праведнiсть кожному, хто вiрує. Мойсей бо пише про праведнiсть, що вiд Закону, що людина,5

яка його виконує, буде ним жити. А про праведнiсть, що вiд вiри, говорить так: Не кажи в своїм6

серцi: Хто вийде на небо? цебто звести додолу Христа, або: Хто зiйде в безодню? цебто вивести з7

мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тебе слово, в устах твоїх i в серцi твоїм, цебто слово8

вiри, що його проповiдуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Iсуса за Господа, i будеш9

вiрувати в своїм серцi, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем вiруємо для10

праведности, а устами iсповiдуємо для спасiння. Каже бо Писання: Кожен, хто вiрує в Нього, не11

буде засоромлений. Бо нема рiзницi помiж юдеєм та гелленом, бо той же Господь є Господом усiх,12

багатий для всiх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє Iм’я, буде спасений. Але як13, 14

покличуть Того, в Кого не ввiрували? А як увiрують у Того, що про Нього не чули? А як почують
без проповiдника? I як будуть проповiдувати, коли не будуть посланi? Як написано: Якi гарнi ноги15

благовiсникiв миру, благовiсникiв добра. Але не всi послухались Євангелiї. Бо Iсая каже: Господи,16

хто повiрив тому, що почув був вiд нас? Тож вiра вiд слухання, а слухання через Слово Христове.17

Та кажу: Чи не чули вони? Отож: По всiй землi їхнiй голос пiшов, i їхнi слова в кiнцi свiту! Але18, 19

кажу: Чи Iзраїль не знав? Перший Мойсей говорить: Я викличу заздрiсть у вас ненародом, роз-
дражню вас нерозумним народом. А Iсая смiливо говорить: Знайшли Мене тi, хто Мене не шукав,20

вiдкрився Я тим, хто не питався про Мене! А про Iзраїля каже: Я руки Свої цiлий день простягав21

до людей неслухняних i суперечних!
Отож я питаю: Чи ж Бог вiдкинув народа Свого? Зовсiм нi! Бо й я iзраїльтянин, iз насiння Ав-11

раамового, Венiяминового племени. Не вiдкинув Бог народа Свого, що його перше знав. Чи ви не2

знаєте, що говорить Писання, де про Iллю, як вiн скаржиться Боговi на Iзраїля, кажучи: Господи,3

вони повбивали пророкiв Твоїх, i Твої жертiвники поруйнували, i лишився я сам, i шукають моєї
душi. Та що каже йому Божа вiдповiдь: Я для Себе зоставив сiм тисяч мужа, що перед Ваалом4

колiн не схилили. Також i теперiшнього часу залишився останок за вибором благодатi. А коли за5, 6

благодаттю, то не з учинкiв, iнакше благодать не була б благодаттю. А коли з учинкiв, то це бiль-
ше не благодать, iнакше вчинок не є вже вчинок. Що ж? Чого Iзраїль шукає, того не одержав,7

та одержали вибранi, а останнi затвердiли, як написано: Бог дав їм духа засипання, очi, щоб не8

бачили, i вуха, щоб не чули, аж до сьогоднiшнього дня. А Давид каже: Нехай станеться стiл їхнiй9

за сiтку й за пастку, i на спокусу, та їм на заплату; нехай потемнiють їхнi очi, щоб не бачили, хай10

назавжди зiгнеться хребет їхнiй! Тож питаю: Чи ж спiткнулись вони, щоб упасти? Зовсiм нi! Але з11

їхнього занепаду спасiння поганам, щоб викликати заздрiсть у них. А коли їхнiй занепад багатство12

для свiту, а їхнє упокорення багатство поганам, скiльки ж бiльш повнота їхня? Кажу бо я вам, по-13

ганам: через те, що я апостол поганiв, я хвалю свою службу, може як викличу заздрiсть у своїх14

за тiлом, i спасу декого з них. Коли ж вiдкинення їх то примирення свiту, то що їхнє прийняття,15

як не життя з мертвих? А коли святий первiсток, то й тiсто святе; а коли святий корiнь, то й вiття16

святе. Коли ж деякi з галузок вiдломилися, а ти, бувши дике оливне дерево, прищепився мiж них17

i став спiльником товщу оливного кореня, то не вихваляйся перед галузками; а коли вихваляє-18

шся, то знай, що не ти носиш кореня, але корiнь тебе. Отже скажеш: Галузки вiдломилися, щоб я19

прищепився. Добре. Вони вiдломились невiрством, а ти тримаєшся вiрою; не величайся, але бiй-20

ся. Бо коли Бог природних галузок не пожалував, то Вiн i тебе не пожалує! Отже, бач добрiсть i21, 22

суворiсть Божу, на вiдпалих суворiсть, а на тебе добрiсть Божа, коли перебудеш у добростi, коли
ж нi, то й ти будеш вiдтятий. Та й вони, коли не зостануться в невiрствi, прищепляться, бо має23

Бог силу їх знов прищепити. Бо коли ти вiдтятий з оливки, дикої з природи, i проти природи за-24

щеплений до доброї оливки, то скiльки ж бiльше тi, що природнi, прищепляться до своєї власної
оливки? Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цiєї таємницi, щоб не були ви високої думки про25

себе, що жорстокiсть сталась Iзраїлевi почасти, аж поки не ввiйде повне число поган, i так увесь26

Iзраїль спасеться, як написано: Прийде з Сiону Спаситель, i вiдверне безбожнiсть вiд Якова, i це27

заповiт їм вiд Мене, коли вiдiйму грiхи їхнi! Тож вони за Євангелiєю вороги ради вас, а за вибором28

улюбленi ради отцiв. Бо дари й покликання Божi невiдмiннi. Бо як i ви були колись неслухнянi29, 30

Боговi, а тепер помилуванi через їхнiй непослух, так i вони тепер спротивились для помилування31
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вас, щоб i самi були помилуванi. Бо замкнув Бог усiх у непослух, щоб помилувати всiх. О глиби- 32, 33

но багатства, i премудрости, i знання Божого! Якi недовiдомi присуди Його, i недослiдженi дороги
Його! Бо хто розум Господнiй пiзнав? Або хто був дорадник Йому? Або хто давнiш Йому дав, i 34, 35

йому буде вiддано? Бо все з Нього, через Нього i для Нього! Йому слава навiки. Амiнь. 36

Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повiддавайте вашi тiла на жертву живу, святу, 12
приємну Боговi, як розумну службу вашу, i не стосуйтесь до вiку цього, але перемiнiться вiдновою 2

вашого розуму, щоб пiзнати вам, що то є воля Божа, добро, приємнiсть та досконалiсть. Через да- 3

ну менi благодать кажу кожному з вас не думати про себе бiльш, нiж належить думати, але думати
скромно, у мiру вiри, як кожному Бог надiлив. Бо як в однiм тiлi маємо багато членiв, а всi члени 4

мають не однакове дiяння, так багато нас є одне тiло в Христi, а зосiбна ми один одному члени. I 5, 6

ми маємо рiзнi дари, згiдно з благодаттю, даною нам: коли пророцтво то виконуй його в мiру вiри,
а коли служiння будь на служiння, коли вчитель на навчання, коли втiшитель на потiшання, хто 7, 8

подає у простотi, хто головує то з пильнiстю, хто милосердствує то з привiтнiстю! Любов нехай 9

буде нелицемiрна; ненавидьте зло та тулiться до доброго! Любiть один одного братньою любов’ю; 10

випереджайте один одного пошаною! У ревностi не лiнуйтеся, духом палайте, служiть Господевi, 11

тiштесь надiєю, утиски терпiть, перебувайте в молитвi, берiть удiл у потребах святих, будьте го- 12, 13

стиннi до чужинцiв! Благословляйте тих, хто вас переслiдує; благословляйте, а не проклинайте! 14

Тiштеся з тими, хто тiшиться, i плачте з отими, хто плаче! Думайте мiж собою однаково; не ве- 15, 16

личайтеся, але наслiдуйте слухняних; не вважайте за мудрих себе! Не платiть нiкому злом за зло, 17

дбайте про добре перед усiма людьми! Коли можливо, якщо це залежить вiд вас, живiть у мирi 18

зо всiма людьми! Не мстiться самi, улюбленi, але дайте мiсце гнiву Божому, бо написано: Менi 19

помста належить, Я вiдплачу, говорить Господь. Отож, як твiй ворог голодний, нагодуй його; як 20

вiн прагне, напiй його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугiлля йому на голову. Не будь 21

переможений злом, але перемагай зло добром!
Нехай кожна людина кориться вищiй владi, бо немає влади, як не вiд Бога, i влади iснуючi вста- 13

новленi вiд Бога. Тому той, хто противиться владi, противиться Божiй постановi; а тi, хто противи- 2

ться, самi вiзьмуть осуд на себе. Бо володарi пострах не на добрi дiла, а на злi. Хочеш не боятися 3

влади? Роби добро, i матимеш похвалу вiд неї, бо володар Божий слуга, тобi на добро. А як чиниш 4

ти зле, то бiйся, бо недармо вiн носить меча, вiн бо Божий слуга, месник у гнiвi злочинцевi! Тому 5

треба коритися не тiльки ради страху кари, але й ради сумлiння. Через це ви й податки даєте, бо 6

вони служителi Божi, саме тим завжди зайнятi. Тож вiддайте належне усiм: кому податок податок, 7

кому мито мито, кому страх страх, кому честь честь. Не будьте виннi нiкому нiчого, крiм того, щоб 8

любити один одного. Бо хто iншого любить, той виконав Закона. Бо заповiдi: Не чини перелюбу, 9

Не вбивай, Не кради, Не свiдкуй неправдиво, Не пожадай й якi iншi, вони мiстяться всi в цьому
словi: Люби свого ближнього, як самого себе! Любов не чинить зла ближньому, тож любов вико- 10

нання Закону. I це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись вiд сну. Бо тепер спасiння 11

ближче до нас, анiж тодi, коли ми ввiрували. Нiч минула, а день наблизився, тож вiдкиньмо вчинки 12

темряви й зодягнiмось у зброю свiтла. Як удень, поступаймо доброчесно, не в гульнi та п’янствi, 13

не в перелюбi та розпустi, не в сварнi та заздрощах, але зодягнiться Господом Iсусом Христом, а 14

догодження тiлу не обертайте на пожадливiсть!
Слабого в вiрi приймайте, але не для суперечок про погляди. Один бо вiрує, що можна їсти все, 14, 2

а немiчний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не 3

осуджує того, хто їсть, Бог бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Вiн для пана 4

свого стоїть або падає; але вiн устоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирiзнює день вiд 5

дня, iнший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається сво-
го переконання. Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день, для Господа 6

не вважає. Хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Боговi. А хто не їсть, для Господа не їсть, i дякує
Боговi. Бо нiхто з нас не живе сам для себе, i не вмирає нiхто сам для себе. Бо коли живемо для 7, 8

Господа живемо, i коли вмираємо для Господа вмираємо. I чи живемо, чи вмираємо ми Господнi!
Бо Христос на те й умер, i ожив, щоб панувати i над мертвими, i над живими. А ти нащо осуджуєш 9, 10

брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всi станемо перед судним престолом Бо-
жим. Бо написано: Я живу, каже Господь, i схилиться кожне колiно передо Мною, i визнає Бога 11

кожен язик! Тому кожен iз нас сам за себе дасть вiдповiдь Боговi. Отож, не будемо бiльше осу- 12, 13
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джувати один одного, але краще судiть про те, щоб не давати братовi спотикання та спокуси. Я14

знаю, i пересвiдчений у Господi Iсусi, що нема нiчого нечистого в самому собi; тiльки коли хто вва-
жає що за нечисте, тому воно нечисте. Коли ж через поживу сумує твiй брат, то вже не за любов’ю15

поводишся ти, не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер. Нехай ваше добре не зне-16

важається. Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведнiсть, i мир, i радiсть у Дусi Святiм.17

Хто цим служить Христовi, той Боговi милий i шанований помiж людьми. Отож, пильнуймо про18, 19

мир, та про те, що на збудування один одного! Не руйнуй дiла Божого ради поживи, усе бо чисте,20

але зле людинi, що їсть на спотикання. Добре не їсти м’яса, анi пити вина, анi робити такого, вiд21

чого брат твiй гiршиться, або спокушується, або слабне. Ти маєш вiру? Май її сам про себе пе-22

ред Богом. Блаженний той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується! А хто має23

сумнiв, коли їсть, буде осуджений, бо не робить iз вiри, а що не вiд вiри, те грiх.
Ми, сильнi, повиннi нести слабостi безсилих, а не собi догоджати. Кожен iз нас нехай догоджає15, 2

ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не Собi догоджав, але як написано: Зневаги3

тих, хто Тебе зневажає, упали на Мене. А все, що давнiше написане, написане нам на науку, щоб4

терпiнням i потiхою з Писання ми мали надiю. А Бог терпеливости й потiхи нехай дасть вам бути5

однодумними мiж собою за Христом Iсусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога й6

Отця Господа нашого Iсуса Христа. Приймайте тому один одного, як i Христос прийняв нас до7

Божої слави. Кажу ж, що Христос для обрiзаних став за служку ради Божої правди, щоб отцям8

потвердити обiтницi, а для поган щоб славили Бога за милосердя, як написано: Тому я хвалитиму9

Тебе, Господи, серед поган, i Iм’я Твоє буду виспiвувати! I ще каже: Тiштесь, погани, з народом10

Його! I ще: Хвалiть, усi погани, Господа, виславляйте Його, усi люди! I ще каже Iсая: Буде ко-11, 12

рiнь Єссеїв, що постане, щоб панувати над поганами, погани на Нього надiятись будуть! Бог же13

надiї нехай вас наповнить усякою радiстю й миром у вiрi, щоб ви збагатились надiєю, силою Духа
Святого! I я про вас сам пересвiдчений, браття мої, що й самi ви повнi добрости, наповненi всяким14

знанням, i можете й один одного навчати. А писав я вам почасти трохи смiлiше, якби вам нагаду-15

ючи благодаттю, що дана менi вiд Бога, щоб був я слугою Христа Iсуса мiж поганами, i виконував16

святу службу Євангелiї Божої, щоб приношення поган стало приємне й освячене Духом Святим.
Тож маю я чим похвалитись у Христi Iсусi, щодо Божих речей, бо не смiю казати того, чого не17, 18

зробив через мене Христос на послух поган, словом i чином, силою ознак i чудес, силою Духа Бо-19

жого, так що я поширив Євангелiю Христову вiд Єрусалиму й околиць аж до Iллiрiка. При тому20

пильнував я звiщати Євангелiю не там, де Христове Iм’я було знане, щоб не будувати на основi чу-
жiй, але як написано: Кому не звiщалось про Нього, побачать, i тi, хто не чув, зрозумiють! Тому21, 22

часто я мав перешкоди, щоб прибути до вас. А тепер, не маючи бiльше мiсця в країнах оцих, але23

з давнiх лiт мавши бажання прибути до вас, коли тiльки пiду до Еспанiї, прибуду до вас. Бо маю24

надiю, як буду проходити, побачити вас, i що ви проведете мене туди, коли перше почасти матиму я
задоволення з вами побути. А тепер я йду до Єрусалиму послужити святим, бо Македонiя й Ахая25, 26

визнали за добре подати деяку помiч незаможним святим, що в Єрусалимi живуть. Бо визнали27

за добре, та й боржники вони їхнi. Бо коли погани стали спiльниками в їх духовнiм, то повиннi й у
тiлеснiм послужити їм. Як це докiнчу та достачу їм плiд цей, тодi через ваше мiсто я пiду до Еспа-28

нiї. I знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повнотi Христового благословення. Благаю ж вас,29, 30

браття, Господом нашим Iсусом Христом i любов’ю Духа, помагайте менi в молитвах за мене до
Бога, щоб менi визволитися вiд неслухняних в Юдеї, i щоб служба моя в Єрусалимi була приємна31

святим, щоб iз волi Божої з радiстю прийти до вас i вiдпочити з вами! А Бог миру нехай буде зо32, 33

всiма вами. Амiнь.
Поручаю ж вам сестру нашу Фiву, служебницю Церкви в Кенхреях, щоб ви прийняли її в Го-16, 2

сподi, як личить святим, i допомагайте їй, у якiй речi буде вона чого потребувати вiд вас, бо й вона
опiкунка була багатьом i самому менi. Вiтайте Прискиллу й Акилу, спiвробiтникiв моїх у Хри-3

стi Iсусi, що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усi Церкви з поган, i їхню4

домашню Церкву. Вiтайте улюбленого мого Епенета, вiн первiсток Ахаї для Христа. Вiтайте Ма-5, 6

рiю, що напрацювалася багато для вас. Вiтайте Андронiка й Юнiя, родичiв моїх i спiвв’язнiв моїх,7

що славнi вони мiж апостолами, що й у Христi були перше мене. Вiтайте Амплiя, мого улюблено-8

го в Господi. Вiтайте Урбана, спiвробiтника нашого в Христi, i улюбленого мого Стахiя. Вiтайте9, 10

Апеллеса, випробуваного в Христi. Вiтайте Аристовулових. Вiтайте мого родича Iродiона. Вiтайте11
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Наркисових, що в Господi. Вiтайте Трифену й Трифосу, що працюють у Господi. Вiтайте улюбле- 12

ну Персиду, що багато попрацювала в Господi. Вiтайте вибраного в Господi Руфа, i матiр його та 13

мою. Вiтайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмiя i братiв, що з ними. Вiтайте Фiлолога 14, 15

та Юлiю, Нiрея й сестру його, i Олiмпiяна, i всiх святих, що з ними. Вiтайте один одного святим 16

поцiлунком. Вiтають вас усi Церкви Христовi! Благаю ж вас, браття, щоб ви остерiгалися тих, хто 17

чинить роздiлення й згiршення проти науки, якої ви навчилися, i уникайте їх, бо такi не служать 18

Господевi нашому Iсусу Христу, але власному череву; вони добрими та гарними словами зводять
серця простодушних. Ваша ж слухнянiсть дiйшла до всiх. I я тiшусь за вас, але хочу, щоб були 19

ви мудрi в доброму, а простi в злому. А Бог миру потопче незабаром сатану пiд вашi ноги. Благо- 20

дать Господа нашого Iсуса Христа нехай буде з вами! Амiнь. Вiтає вас мiй спiвробiтник Тимофiй, i 21

Лукiй, i Ясон, i Сосипатр, мої родичi. Вiтаю вас у Господi й я, Тертiй, що цього листа написав. Вi- 22, 23

тає вас Гай, гостинний для мене й цiлої Церкви. Вiтає вас мiський доморядник Ераст i брат Кварт.
Благодать Господа нашого Iсуса Христа нехай буде зо всiма вами! Амiнь. А Тому, хто може по- 24, 25

ставити вас мiцно згiдно з моєю Євангелiєю й проповiддю Iсуса Христа, за об’явленням таємницi,
що вiд вiчних часiв була замовчана, а тепер виявлена, i через пророцькi писання, з наказу вiчно- 26

го Бога, на послух вiрi по всiх народах провiщена, єдиному мудрому Боговi, через Iсуса Христа, 27

слава навiки! Амiнь.



ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО КОРИНТЯН

П
авло, волею Божою покликаний за апостола Iсуса Христа, i брат Состен, Божiй Цер-1, 2

квi, що в Коринтi, посвяченим у Христi Iсусi, покликаним святим, зо всiма, що на вся-
кому мiстi прикликають Iм’я Господа нашого Iсуса Христа, їхнього i нашого, благодать3

вам i мир вiд Бога Отця нашого й Господа Iсуса Христа! Я завжди дякую моєму Боговi4

за вас, через Божу благодать, що була вам дана в Христi Iсусi, бо ви всiм збагатилися в Ньому,5

словом усяким i всяким знанням, бо свiдоцтво Христове мiж вами утвердилось, так що не маєте6, 7

недостачi в жаднiм дарi благодатi ви, що очiкуєте з’явлення Господа нашого Iсуса Христа. Вiн вас8

утвердить до кiнця неповинними бути дня Господа нашого Iсуса Христа! Вiрний Бог, що ви через9

Нього покликанi до спiльноти Сина Його Iсуса Христа, Господа нашого. Тож благаю вас, браття,10

Iм’ям Господа нашого Iсуса Христа, щоб ви всi говорили те саме, i щоб не було помiж вами подiле-
ння, але щоб були ви поєднанi в однiм розумiннi та в думцi однiй! Бо стало вiдомо менi про вас, мої11

браття, вiд Хлоїних, що мiж вами суперечки. А кажу я про те, що з вас кожен говорить: я ж Пав-12

лiв, а я Аполлосiв, а я Кифин, а я Христiв. Чи ж Христос подiлився? Чи ж Павло був розп’ятий13

за вас? Чи в Павлове iм’я ви христились? Дякую Боговi, що я анi одного з вас не христив, окрiм14

Крiспа та Гая, щоб нiхто не сказав, нiби я охристив був у ймення своє. Охристив же був я й дiм15, 16

Степанiв; бiльш не знаю, чи христив кого iншого я. Бо Христос не послав мене, щоб христити, а17

звiщати Євангелiю, i то не в мудростi слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Бож слово про18

хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, Сила Божа! Бо написано: Я погу-19

блю мудрiсть премудрих, а розум розумних вiдкину! Де мудрий? Де книжник? Де дослiдувач вiку20

цього? Хiба Бог мудрiсть свiту цього не змiнив на глупоту? Через те ж, що свiт мудрiстю не зро-21

зумiв Бога в мудростi Божiй, то Боговi вгодно було спасти вiруючих через дурiсть проповiдi. Бо й22

юдеї жадають ознак, i греки пошукують мудрости, а ми проповiдуємо Христа розп’ятого, для юде-23

їв згiршення, а для грекiв безумство, а для самих покликаних юдеїв та грекiв Христа, Божу силу та24

Божую мудрiсть! Бо Боже й немудре розумнiше воно вiд людей, а Боже немiчне сильнiше воно вiд25

людей! Дивiться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато-хто мудрi за тiлом, небагато-хто26

сильнi, небагато-хто шляхетнi. Але Бог вибрав немудре свiту, щоб засоромити мудрих, i немiчне27

свiту Бог вибрав, щоб засоромити сильне, i простих свiту, i погорджених, i незначних вибрав Бог,28

щоб значне знiвечити, так щоб не хвалилося перед Богом жадне тiло. А з Нього ви в Христi29, 30

Iсусi, що став нам мудрiстю вiд Бога, праведнiстю ж, i освяченням, i вiдкупленням, щоб було, як31

написано: Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом!
А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звiщати про Боже свiдоцтво з добiрною мовою2

або мудрiстю, бо я надумавсь нiчого мiж вами не знати, крiм Iсуса Христа, i Того розп’ятого... I2, 3

я в вас був у немочi, i в страху, i в великiм тремтiннi. I слово моє й моя проповiдь не в словах4

переконливих людської мудрости, але в доказi духа та сили, щоб була вiра ваша не в мудростi5

людськiй, але в силi Божiй! А ми говоримо про мудрiсть мiж досконалими, але мудрiсть не вiку6

цього, анi володарiв цього вiку, що гинуть, але ми говоримо Божу мудрiсть у таємницi, приховану,7

яку Бог перед вiками призначив нам на славу, яку нiхто з володарiв цього вiку не пiзнав; коли б8

бо пiзнали були, то не розп’яли б вони Господа слави! Але, як написано: Чого око не бачило й9

вухо не чуло, i що на серце людинi не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його! А нам10

Бог вiдкрив це Своїм Духом, усе бо дослiджує Дух, навiть Божi глибини. Хто бо з людей знає речi11

людськi, окрiм людського духа, що в нiм проживає? Так само не знає нiхто й речей Божих, окрiм
Духа Божого. А ми прийняли духа не свiту, але Духа, що з Бога, щоб знати про речi, вiд Бога12

дарованi нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими вiд Духа13

Святого, порiвнюючи духовне до духовного. А людина тiлесна не приймає речей, що вiд Божого14

Духа, бо їй це глупота, i вона зрозумiти їх не може, бо вони розумiються тiльки духовно. Духовна15

ж людина судить усе, а її судити не може нiхто. Бо хто розум Господнiй пiзнав, який би його мiг16
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навчати? А ми маємо розум Христiв!
I я, браття, не мiг говорити до вас, як до духовних, але як до тiлесних, як до немовлят у Христi. 3

Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви 2, 3

ще тiлеснi. Бо коли заздрiсть та суперечки мiж вами, то чи ж ви не тiлеснi, i хiба не полюдському
робите? Бо коли хто каже: Я ж Павлiв, а iнший: Я Аполлосiв, то чи ж ви не тiлеснi? Бо хто ж 4, 5

Аполлос? Або хто то Павло? Вони тiльки служителi, що ви ввiрували через них, i то скiльки кому
дав Господь. Я посадив, Аполлос поливав, Бог же зростив, тому анi той, хто садить, анi хто поли- 6, 7

ває, є щось, але Бог, що родить! I хто садить, i хто поливає одне, i кожен одержить свою нагороду 8

за працею своєю! Бо ми спiвробiтники Божi, а ви Боже поле, Божа будiвля. Я за благодаттю 9, 10

Божою, що дана менi, як мудрий будiвничий, основу поклав, а iнший будує на нiй; але нехай кожен
пильнує, як вiн будує на нiй! Нiхто бо не може покласти iншої основи, окрiм покладеної, а вона 11

Iсус Христос. А коли хто на цiй основi будує з золота, срiбла, дорогоцiнного камiння, iз дерева, 12

сiна, соломи, то буде виявлене дiло кожного, бо виявить день, тому що вiн огнем об’являється, 13

i огонь дiло кожного випробує, яке воно є. I коли чиє дiло, яке збудував хто, устоїть, то той на- 14

городу одержить; коли ж дiло згорить, той матиме шкоду, та сам вiн спасеться, але так, як через 15

огонь. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, i Дух Божий у вас пробуває? Як хто нiвечить Божого 16, 17

храма, того знiвечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви! Хай не зводить нiхто сам себе. 18

Як кому з вас здається, що вiн мудрий в цiм вiцi, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим.
Цьогосвiтня бо мудрiсть у Бога глупота, бо написано: Вiн ловить премудрих у хитрощах їхнiх! I 19, 20

знову: Знає Господь думки мудрих, що марнотнi вони! Тож нехай нiхто не хвалиться людьми, бо 21

все ваше: чи Павло, чи Аполлос, чи Кифа, чи свiт, чи життя, чи смерть, чи теперiшнє, чи майбутнє 22

усе ваше, ви ж Христовi, а Христос Божий! 23

Нехай кожен нас так уважає, якби служителiв Христових i доморядникiв Божих таємниць; а 4, 2

що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вiрним. А для мене то найменше, 3

щоб судили мене ви чи суд людський, бо я й сам не суджу себе. Я бо проти себе нiчого не знаю, 4

але цим не виправдуюсь; Той же, Хто судить мене, то Господь. Тому не судiть передчасно нiчого, 5

аж поки не прийде Господь, що й висвiтлить таємницi темряви та виявить задуми сердець, i тодi ко-
жному буде похвала вiд Бога. Оце ж усе, браття, приклав я до себе й Аполлоса ради вас, щоб вiд 6

нас ви навчилися думати не бiльш, як написано, щоб ви не чванились один за одним перед iншим.
Хто бо тебе вирiзняє? Що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, нiби не 7

взяв? Ви вже нагодованi, ви вже збагатилися, без нас ви царюєте. I коли б то ви стали царювати, 8

щоб i ми царювали з вами! Бо я думаю, що Бог нас, апостолiв, поставив за найостаннiших, мов 9

на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем свiтовi, i Анголам, i людям. Ми нерозумнi Христа 10

ради, а ви мудрi в Христi; ми слабi, ви ж мiцнi; ви славнi, а ми безчеснi! Ми до цього часу i голоду- 11

ємо, i прагнемо, i нагi ми, i катованi, i тиняємось, i трудимось, працюючи своїми руками. Коли нас 12

лихословлять, ми благословляємо; як нас переслiдують, ми терпимо; як лають, ми молимось; ми 13

стали, як смiття те для свiту, аж досi ми всiм, як тi викидки! Не пишу це для того, щоб вас осоро- 14

мити, але остерiгаю, як своїх любих дiтей. Бо хоч би ви мали десять тисяч наставникiв у Христi, та 15

отцiв не багато; а я вас породив у Христi Iсусi через Євангелiю... Тож благаю я вас: будьте наслi- 16

дувачами мене! Для цього послав я до вас Тимофiя, що для мене улюблений i вiрний син у Господi, 17

вiн вам нагадає шляхи мої в Христi Iсусi, як навчаю я скрiзь у кожнiй Церквi. Деякi згордiли, так 18

немов би не мав я прийти до вас. Та небавом прийду до вас, як захоче Господь, i пiзнаю не слово 19

згордiлих, але силу. Бо Царство Боже не в словi, а в силi. Чого хочете? Чи прийти до вас з києм, 20, 21

чи з любов’ю та з духом лагiдности?
Всюди чути, що мiж вами перелюб, i то такий перелюб, який i мiж поганами незнаний, що хтось 5

має за дружину собi дружину батькову... I ви завеличалися, а не засмутились раднiш, щоб був 2

вилучений з-помiж вас, хто цей учинок зробив. Отож я, вiдсутнiй тiлом, та присутнiй духом, уже 3

розсудив, як присутнiй мiж вами: того, хто так учинив це, у Iм’я Господа Iсуса, як зберетеся ви та 4

мiй дух, iз силою Господа нашого Iсуса, вiддати такого сатанi на погибiль тiла, щоб дух спасся Го- 5

споднього дня! Величання ваше не добре. Хiба ви не знаєте, що мала розчина все тiсто заквашує? 6

Отож, очистьте стару розчину, щоб стати вам новим тiстом, бо ви прiснi, бо наша Пасха, Христос, 7

за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давнiй розчинi, анi в розчинi злоби й лукавства, 8

але в опрiсноках чистости та правди! Я писав вам у листi не єднатися з перелюбниками, але не 9, 10
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взагалi з цьогосвiтнiми перелюбниками, чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з iдолянами, бо
ви мусiли були б вiдiйти вiд свiту. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та11

є перелюбник, чи користолюбець, чи iдолянин, чи злорiка, чи п’яниця, чи хижак, iз такими навiть
не їсти! Бо що ж менi судити й чужих? Чи ви не судите своїх? А чужих судить Бог. Тож вилучiть12, 13

лукавого з-помiж себе самих!
Чи посмiє хто з вас, маючи справу до iншого, судитися в неправедних, а не в святих? Хiба ви не6, 2

знаєте, що святi свiт судитимуть? Коли ж будете ви свiт судити, то чи ж ви негiднi судити незначнi
справи? Хiба ви не знаєте, що ми будем судити Анголiв, а не тiльки життєве? А ви, коли маєте суд3, 4

за життєве, то ставите суддями тих, хто нiчого не значить у Церквi. Я на сором це вам говорю. Чи5

ж мiж вами немає нi одного мудрого, щоб вiн мiг розсудити мiж братами своїми? Та брат судиться6

з братом, i то перед невiрними! Тож уже для вас сором зовсiм, що суди мiж собою ви маєте. Чому7

краще не терпите кривди? Чому краще не маєте шкоди? Але ви самi кривду чините та обдираєте,8

та ще братiв... Хiба ви не знаєте, що неправеднi не вспадкують Божого Царства? Не обманюйте9

себе: нi розпусники, нi iдоляни, нi перелюбники, нi блудодiйники, нi мужоложники, нi злодiї, нi10

користолюбцi, нi п’яницi, нi злорiки, нi хижаки Царства Божого не вспадкують вони! I такими11

були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались Iменем Господа Iсуса Христа
й Духом нашого Бога. Усе менi можна, та не все на пожиток. Усе менi можна, але мною нiщо12

володiти не повинно. Їжа для черева, i черево для їжi, але Бог одне й друге понищить. А тiло не13

для розпусти, але для Господа, i Господь для тiла. Бог же й Господа воскресив, воскресить Вiн i нас14

Своєю силою! Хiба ви не знаєте, що вашi тiла то члени Христовi? Отож, узявши члени Христовi,15

зроблю їх членами розпусницi? Зовсiм нi! Хiба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею,16

стає одним тiлом iз нею? Бо каже: Обидва ви будете тiлом одним. А хто з Господом злучується,17

стає одним духом iз Ним. Утiкайте вiд розпусти. Усякий бо грiх, що його чинить людина, є поза18

тiлом. А хто чинить розпусту, той грiшить проти власного тiла. Хiба ви не знаєте, що ваше тiло то19

храм Духа Святого, що живе Вiн у вас, якого вiд Бога ви маєте, i ви не свої? Бо дорого купленi ви.20

Отож прославляйте Бога в тiлi своєму та в дусi своєму, що Божi вони!
А про що ви писали менi, то добре було б чоловiковi не дотикатися жiнки. Але щоб уникнути7, 2

розпусти, нехай кожен муж має дружину свою, i кожна жiнка хай має свого чоловiка. Нехай вiд-3

дає чоловiк своїй дружинi потрiбну любов, так же само й чоловiковi дружина. Дружина не володiє4

над тiлом своїм, але чоловiк; так же само й чоловiк не володiє над тiлом своїм, але дружина. Не5

вхиляйтесь одне вiд одного, хiбащо дочасно за згодою, щоб бути в постi та молитвi, та й сходьтеся
знову докупи, щоб вас сатана не спокушував вашим нестриманням. А це говорю вам як раду, а6

не як наказа. Бо хочу, щоб усi чоловiки були, як i я; але кожен має вiд Бога свiй дар, один так,7

iнший так. Говорю ж неодруженим i вдовам: добре їм, як вони позостануться так, як i я. Коли ж8, 9

не втримаються, нехай одружуються, бо краще женитися, нiж розпалятися. А тим, що побрались,10

наказую не я, а Господь: Нехай не розлучається дружина з своїм чоловiком! А коли ж i розлучи-11

ться, хай зостається незамiжня, або з чоловiком своїм хай помириться, i не вiдпускати чоловiковi
дружини! Iншим же я говорю, не Господь: коли який брат має дружину невiруючу, i згiдна вона жи-12

ти з ним, нехай вiн не лишає її. I жiнка, як має чоловiка невiруючого, а той згоден жити з нею, нехай13

не лишає його. Чоловiк бо невiруючий освячується в дружинi, а дружина невiруюча освячується в14

чоловiковi. А iнакше нечистi були б вашi дiти, тепер же святi. А як хоче невiруючий розлучитися,15

хай розлучиться, не неволиться брат чи сестра в такiм разi, бо покликав нас Бог до миру. Звiдки16

знаєш ти, дружино, чи не спасеш чоловiка? Або звiдки знаєш, чоловiче, чи не спасеш дружини?
Нехай тiльки так ходить кожен, як кому Бог призначив, як Господь покликав його. I так усiм Цер-17

квам я наказую. Хто покликаний був в обрiзаннi, нехай вiн того не цурається; чи покликаний хто18

в необрiзаннi, нехай не обрiзується. Обрiзання нiщо, i нiщо необрiзання, а важливе дотримування19

Божих заповiдей. Нехай кожен лишається в станi такому, в якому покликаний був. Чи покли-20, 21

каний був ти рабом? Не турбуйся про те. Але коли й можеш стати вiльним, то використай краще
це. Бо покликаний в Господi раб визволенець Господнiй; так само покликаний i визволенець вiн22

раб Христа. Ви дорого купленi, тож не ставайте рабами людей! Браття, кожен iз вас, в якiм станi23, 24

покликаний був, хай у тiм перед Богом лишається! Про дiвчат же не маю наказу Господнього, але25

даю раду як той, хто одержав вiд Господа милiсть буть вiрним. Отож за сучасного утиску добрим26

уважаю я те, що чоловiковi добре лишатися так. Ти зв’язаний з дружиною? Не шукай розв’язання.27
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Розв’язався вiд дружини? Не шукай дружини. А коли ти й оженишся, то не згрiшив; i як дiвчина 28

замiж пiде, вона не згрiшить. Та муку тiлесну такi будуть мати, а менi шкода вас. А це, браття, 29

кажу я, бо час позосталий короткий, щоб i тi, що мають дружин, були, як тi, що не мають, а хто 30

плаче, як тi, хто не плаче, а хто тiшиться, як тi, хто не тiшиться; i хто купує, як би не набули, а хто 31

цьогосвiтнiм користується, як би не користувались, бо минає стан свiту цього. А я хочу, щоб ви 32

безклопiтнi були. Неодружений про речi Господнi клопочеться, як догодити Господевi, а одруже- 33

ний про речi життєвi клопочеться, як догодити своїй дружинi, i вiн подiлений. Незамiжня ж жiнка 34

та дiвчина про речi Господнi клопочеться, щоб бути святою тi тiлом, i духом. А замiжня про речi
життєвi клопочеться, як догодити чоловiковi. А це я кажу вам самим на пожиток, а не щоб сильце 35

вам накинути, але щоб пристойно й горливо держались ви Господа. А як думає хто про дiвчину 36

свою, що соромно, як вона переросте, i так мала б лишатись, нехай робить, що хоче, не згрiшить:
нехай замiж виходять. А хто в серцi своїм стоїть мiцно, не має конечности, владу ж має над своєю 37

волею, i це постановив вiн у серцi своєму берегти свою дiвчину, той робить добре. Тому й той, хто 38

вiддає свою дiвчину замiж, добре робить, а хто не вiддає робить краще. Дружина законом прив’я- 39

зана, поки живе чоловiк її; коли ж чоловiк її вмре, вона вiльна виходити замiж, за кого захоче, аби
тiльки в Господi. Блаженнiша вона, коли так позостанеться за моєю порадою, бо мiркую, що й я 40

маю Божого Духа.
А щодо iдольських жертов, то ми знаємо, що всi маємо знання. Знання ж надимає, любов же 8

будує! Коли хто думає, нiби щось знає, той нiчого не знає ще так, як знати повинно. Коли ж 2, 3

любить хто Бога, той пiзнаний Ним. Тож про споживання iдольських жертов ми знаємо, що iдол 4

у свiтi нiщо, i що iншого Бога нема, окрiм Бога Одного. Бо хоч i iснують так званi боги чи на 5

небi, чи то на землi, як iснує багато богiв i багато панiв, та для нас один Бог Отець, що з Нього 6

походить усе, ми ж для Нього, i один Господь Iсус Христос, що все сталося Ним, i ми Ним. Та не всi 7

таке мають знання, бо деякi мають призвичаєння до iдола й досi, i їдять, як iдольську жертву, i їхнє
сумлiння, бувши недуже, споганюється. Їжа ж нас до Бога не зближує: бо коли не їмо, то нiчого не 8

тратимо, а коли ми їмо, то не набуваєм нiчого. Але стережiться, щоб ця ваша воля не стала якось 9

за спотикання слабим! Коли бо хто бачить тебе, маючого знання, як ти в iдольськiй божницi сидиш 10

за столом, чи ж сумлiння його, бувши слабе, не буде спонукане їсти iдольськi жертви? I через 11

знання твоє згине недужий твiй брат, що за нього Христос був умер! Грiшачи так проти братiв та 12

вражаючи їхнє слабе сумлiння, ви проти Христа грiшите. Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, 13

то повiк я не їстиму м’яса, щоб не спокусити брата свого!
Хiба ж я не вiльний? Чи ж я не апостол? Хiба я не бачив Iсуса Христа, Господа нашого? Хiба 9

ви, то не справа моя перед Господом? Коли я не апостол для iнших, то для вас я апостол, ви бо 2

печать мого апостольства в Господi. Оце оборона моя перед тими, хто судить мене. Чи ми права 3, 4

не маємо їсти та пити? Чи ми права не маємо водити з собою сестру, дружину, як i iншi апостоли, 5

i Господнi брати, i Кифа? Хiба я один i Варнава не маємо права, щоб не працювати? Хто коштом 6, 7

своїм коли служить у вiйську? Або хто виноградника садить, i не їсть з його плоду? Або хто отару
пасе, i не їсть молока вiд отари? Чи я тiльки по-людському це говорю? Хiба ж i Закон не говорить 8

цього? Бо в Законi Мойсеєвiм писано: Не в’яжи рота воловi, що молотить. Хiба за волiв Бог тур- 9

бується? Чи говорить Вiн зовсiм для нас? Для нас, бо написано, що з надiєю мусить орати орач, а 10

молотник молотити з надiєю мати частку в своїм сподiваннi. Коли ми сiяли вам духовне, чи ж ве- 11

лика то рiч, як пожнемо ми ваше тiлесне? Як право на вас мають iншi, то тим бiльше ми. Але ми не 12

вжили цього права, та все терпимо, аби перешкоди якої Христовiй Євангелiї ми не вчинили. Хiба 13

ви не знаєте, що священнослужителi вiд святинi годуються? Що тi, хто служить вiвтаревi, iз вiвтаря
мають частку? Так i Господь наказав проповiдникам Євангелiї жити з Євангелiї. Але з того нiчого 14, 15

не вжив я. А цього не писав я для того, щоб для мене так було. Бо менi краще вмерти, анiж щоб хто
знiвечив хвалу мою! Бо коли я звiщаю Євангелiю, то нема чим хвалитись менi, це бо повиннiсть 16

моя. I горе менi, коли я не звiщаю Євангелiї! Тож коли це роблю добровiльно, я маю нагороду; 17

коли ж недобровiльно, то виконую службу доручену. Яка ж нагорода менi? Та, що, благовiстячи, 18

я безкорисливо проповiдував Христову Євангелiю, не використовуючи особистих прав щодо бла-
говiстя. Вiд усiх бувши вiльний, я зробився рабом для всiх, щоб найбiльше придбати. Для юдеїв 19, 20

я був, як юдей, щоб юдеїв придбати; для пiдзаконних був, як пiдзаконний, хоч сам пiдзаконним не
бувши, щоб придбати пiдзаконних. Для тих, хто без Закону, я був беззаконний, не бувши без- 21
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законний Боговi, а законний Христовi, щоб придбати беззаконних. Для слабих, як слабий, щоб22

придбати слабих. Для всiх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелiї, щоб23

стати її спiльником. Хiба ви не знаєте, що тi, хто на перегонах бiжить, усi бiжать, але нагороду24

приймає один? Бiжiть так, щоб одержали ви! I кожен змагун вiд усього стримується; вони ж щоб25

тлiнний прийняти вiнок, але ми щоб нетлiнний. Тож бiжу я не так, немов на непевне, борюся не26

так, немов би повiтря б’ючи. Але вмертвляю й неволю я тiло своє, щоб, звiщаючи iншим, не стати27

самому негiдним.
Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що пiд хмарою всi отцi нашi були, i всi перейшли через мо-10

ре, i всi охристилися в хмарi та в морi в Мойсея, i всi їли ту саму поживу духовну, i пили всi той2, 3, 4

самий духовний напiй, бо пили вiд духовної скелi, що йшла вслiд за ними, а та скеля був Христос!
Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив Вiн їх у пустинi. А це були приклади нам, щоб5, 6

ми пожадливi на зле не були, як були пожадливi й вони. Не будьте також iдолянами, як деякi з7

них, як написано: Люди сiли, щоб їсти та пити, i встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як8

деякi з них блудодiяли, i полягло їх одного дня двадцять три тисячi. Анi не випробовуймо Христа,9

як деякi з них випробовували, та й вiд змiїв загинули. Анi не нарiкайте, як деякi з них нарiкали,10

i загинули вiд погубителя. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за11

нашого часу кiнець вiку прийшов. Тому то, хто думає, нiби стоїть вiн, нехай стережеться, щоб не12

впасти! Досягла вас спроба не iнша, тiльки людська; але вiрний Бог, Який не попустить, щоб ви13

випробовувалися бiльше, нiж можете, але при спробi й полегшення дасть, щоб знести могли ви її.
Тому, мої любi, утiкайте вiд служiння iдолам. Кажу, як розумним; судiть самi, що кажу я. Чаша14, 15, 16

благословення, яку благословляємо, чи не спiльнота то крови Христової? Хлiб, який ломимо, чи не
спiльнота вiн тiла Христового? Тому що один хлiб, тiло одне нас багато, бо ми всi спiльники хлiба17

одного. Погляньте на Iзраїля за тiлом: чи ж тi, що жертви їдять, не спiльники вiвтаря? Тож що я18, 19

кажу? Що iдольська жертва є щось? Чи що iдол є щось? Нi, але те, що в жертву приносять, де-20

монам, а не Боговi в жертву приносять. Я ж не хочу, щоб ви спiльниками для демонiв стали. Бо не21

можете пити чашi Господньої та чашi демонської; не можете бути спiльниками Господнього столу й
столу демонського. Чи ми дратуватимем Господа? Хiба ми потужнiшi за Нього? Усе менi можна,22, 23

та не все на пожиток. Усе менi можна, та будує не все! Нехай не шукає нiхто свого власного, але24

кожен для ближнього! Їжте все, що на ятках м’ясних продається, за сумлiння зовсiм не турбую-25

чись, Бо Господня земля, i все, що на нiй! Як покличе вас хтось iз невiруючих, i ви захочете пiти,26, 27

їжте все, що дадуть вам, за сумлiння зовсiм не турбуючись. Коли ж скаже вам хтось: Це iдольська28

жертва, не їжте тодi через того, хто сказав, та через сумлiння! Говорю ж не про власне сумлiння,29

але iншого, чого б моя воля судилась сумлiнням чужим? Коли я стаю спiльником їжi з подякою,30

чому мене зневажають за те, за що дякую я? Тож, коли ви їсте, чи коли ви п’єте, або коли iнше31

що робите, усе на Божу славу робiть! Не робiть спокуси юдеям та гелленам, та Церквi Божiй,32

як догоджую й я всiм у всьому, не шукаючи в тому пожитку свого, але пожитку для багатьох, щоб33

спаслися вони.
Будьте наслiдувачами мене, як i я Христа! Похваляю ж вас, браття, що ви все моє пам’ятаєте, i11, 2

заховуєте так передання, як я вам передав. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловiковi голова3

Христос, а жiнцi голова чоловiк, голова ж Христовi Бог. Кожен чоловiк, що молиться чи проро-4

кує з головою покритою, осоромлює вiн свою голову. I кожна жiнка, що молиться чи пророкує з5

головою вiдкритою, осоромлює тим свою голову, бо це є те саме, як була б вона виголена. Бо ко-6

ли жiнка не покривається, хай стрижеться вона; коли ж жiнцi сором стригтися чи голитися, нехай
покривається! Отож, чоловiк покривати голови не повинен, бо вiн образ i слава Бога, а жiнка чо-7

ловiковi слава. Бо чоловiк не походить вiд жiнки, але жiнка вiд чоловiка, не створений бо чоловiк8, 9

ради жiнки, але жiнка ради чоловiка. Тому жiнка повина мати на головi знака влади над нею, ради10

Анголiв. Одначе в Господi анi чоловiк без жiнки, анi жiнка без чоловiка. Бо як жiнка вiд чоловi-11, 12

ка, так i чоловiк через жiнку; а все вiд Бога. Помiркуйте самi мiж собою, чи пристойне воно, щоб13

жiнка молилася Боговi непокрита? Чи ж природа сама вас не вчить, що коли чоловiк запускає14

волосся, то безчестя для нього? Коли ж жiнка косу запускає, це слава для неї, бо замiсть покри-15

вала дана коса їй. Коли ж хто сперечатися хоче, ми такого звичаю не маємо, анi Церкви Божi.16

Пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не на лiпше, а на гiрше. Бо найперше, я чую,17, 18

що як сходитесь ви на збори, то мiж вами бувають подiлення, у що почасти я й вiрю. Бо мусять19
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мiж вами й подiли бути, щоб вiдкрились мiж вами й досвiдченi. А далi, коли ви збираєтесь разом, 20

то не на те, щоб їсти Господню Вечерю. Бо кожен спiшить з’їсти власну вечерю, i один голодує, а 21

другий впивається. Хiба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте Божу Церкву, i 22

осоромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю! Бо прийняв я 23

вiд Господа, що й вам передав, що Господь Iсус ночi тiєї, як виданий був, узяв хлiб, подяку вiддав, i 24

переломив, i сказав: Приймiть, споживайте, це тiло Моє, що за вас ломається. Це робiть на спомин
про Мене! Так само i чашу взяв Вiн по Вечерi й сказав: Ця чаша Новий Заповiт у Моїй кровi. Це 25

робiть, коли тiльки будете пити, на спомин про Мене! Бо кожного разу, як будете їсти цей хлiб 26

та чашу цю пити, смерть Господню звiщаєте, аж доки Вiн прийде. Тому то, хто їстиме хлiб цей чи 27

питиме чашу Господню негiдно, буде винний супроти тiла та крови Господньої! Нехай же людина 28

випробовує себе, i так нехай хлiб їсть i з чашi хай п’є. Бо хто їсть i п’є негiдно, не розважаючи про 29

тiло, той суд собi їсть i п’є! Через це помiж вами багато недужих та хворих, i багато-хто заснули. 30

Бо коли б ми самi судили себе, то засудженi ми не були б. Та засудженi вiд Господа, караємося, 31, 32

щоб нас не засуджено з свiтом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. 33

А коли хто голодний, нехай вдома вiн їсть, щоб не сходилися ви на осуд. А про iнше, як прийду, 34

заряджу.
А щодо духовних дарiв, то не хочу я, браття, щоб не вiдали ви. Знаєте, що коли ви поганами 12, 2

були, то ходили до нiмих iдолiв, нiби воджено вас. Тому то кажу вам, що нiхто, хто говорить Духом 3

Божим, не скаже: Нехай анатема буде на Iсуса, i не може сказати нiхто: Iсус то Господь, як тiльки
Духом Святим. Є рiзниця мiж дарами милости, Дух же той Самий. Є й рiзниця мiж служiннями, 4, 5

та Господь той же Самий. Є рiзниця й мiж дiями, але Бог той же Самий, що в усiх робить усе. I 6, 7

кожному дається виявлення Духа на користь. Одному бо Духом дається слово мудрости, а друго- 8

му слово знання тим же Духом, а iншому вiра тим же Духом, а iншому дари вздоровлення тим же 9

Духом, а iншому роблення чуд, а iншому пророкування, а iншому розпiзнавання духiв, а тому рiзнi 10

мови, а iншому вияснення мов. А все оце чинить один i той Самий Дух, удiляючи кожному осiбно, 11

як Вiн хоче. Бо як тiло одне, але має членiв багато, усi ж члени тiла, хоч їх багато, то тiло одне, так i 12

Христос. Бо ми всi одним Духом охрищенi в тiло одне, чи то юдеї, чи геллени, чи раби, чи то вiльнi, 13

i всi ми напоєнi Духом одним. Бо тiло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не вiд тiла, 14, 15

бо я не рука, то хiба через це не вiд тiла вона? I коли скаже вухо, що я не вiд тiла, бо я не око, то 16

хiба через це не вiд тiла воно? Коли б оком було цiле тiло, то де був би слух? А коли б усе слух, то 17

де був би нюх? Та нинi Бог розклав члени в тiлi, кожного з них, як хотiв. Якби всi одним членом 18, 19

були, то де тiло було б? Отож, тепер членiв багато, та тiло одне. Бо око не може сказати руцi: Ти 20, 21

менi непотрiбна; або голова знов ногам: Ви менi непотрiбнi. Але члени тiла, що здаються слабiшi, 22

значно бiльше потрiбнi. А тим, що вважаємо їх за зовсiм нешанованi в тiлi, таким честь найбiльшу 23

приносимо, i бридкi нашi члени отримують пристойнiсть найбiльшу, а нашим пристойним того не 24

потрiбно. Та Бог змiшав тiло, i честь бiльшу дав нижчому членовi, щоб подiлення в тiлi не було, а 25

щоб члени однаково дбали один про одного. I коли терпить один член, то всi члени з ним терплять; 26

i коли один член пошанований, то всi члени з ним тiшаться. I ви тiло Христове, а зосiбна ви члени! 27

А iнших поставив Бог у Церквi поперше апостолами, подруге пророками, потретє учителями, потiм 28

дав сили, також дари вздоровлення, допомоги, управлiння, рiзнi мови. Чи ж усi апостоли? Чи ж 29

усi пророки? Чи ж усi вчителi? Чи ж усi сили чудодiйнi? Чи ж усi мають дари вздоровлення? Чи ж 30

мовами всi розмовляють? Чи ж усi виясняють? Тож дбайте ревно про лiпшi дари, а я вам покажу 31

путь iще кращу!
Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любови не маю, то став я як мiдь та дзвiн- 13

ка або бубон гудячий! I коли маю дара пророкувати, i знаю всi таємницi й усе знання, i коли маю 2

всю вiру, щоб навiть гори переставляти, та любови не маю, то я нiщо! I коли я роздам усi має- 3

тки свої, i коли я вiддам своє тiло на спалення, та любови не маю, то пожитку не матиму жадного!
Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, 4

не поводиться нечемно, не шукає тiльки свого, не рветься до гнiву, не думає лихого, не радiє з 5, 6

неправди, але тiшиться правдою, усе зносить, вiрить у все, сподiвається всього, усе терпить! Нi- 7, 8

коли любов не перестає! Хоч пророцтва й iснують, та припиняться, хоч мови iснують, замовкнуть,
хоч iснує знання, та скасується. Бо ми знаємо частинно, i пророкуємо частинно; коли ж доско- 9, 10

нале настане, тодi зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина, як 11
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дитина я думав, розумiв, як дитина. Коли ж мужем я став, то вiдкинув дитяче. Отож, тепер бачимо12

ми нiби у дзеркалi, у загадцi, але потiм обличчям в обличчя; тепер розумiю частинно, а потiм пiзнаю,
як i пiзнаний я. А тепер залишаються вiра, надiя, любов, оцi три. А найбiльша мiж ними любов!13

Дбайте про любов, i про духовне пильнуйте, а найбiльше щоб пророкувати. Як говорить хто14, 2

чужою мовою, той не людям говорить, а Боговi, бо нiхто його не розумiє, i вiн духом говорить таєм-
не. А хто пророкує, той людям говорить на збудування, i на умовлення, i на розраду. Як говорить3, 4

хто чужою мовою, той будує тiльки самого себе, а хто пророкує, той Церкву будує. Я ж хочу, щоб5

мовами говорили всi, а лiпше щоб пророкували: бiльший бо той, хто пророкує, анiж той, хто го-
ворить мовами, хiбащо пояснює, щоб будувалася Церква. А тепер, як прийду я до вас, браття, i6

до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю, коли не поясню вам чи то вiд-
криттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою? Бо навiть i речi бездушнi, що звук видають, як7

сопiлка чи лютня, коли б не видавали вони рiзних звукiв, як пiзнати б тодi, що бринить або грає?
Бо коли сурма звук невиразний дає, хто до бою готовитись буде? Так i ви, коли мовою не подасте8, 9

зрозумiлого слова, як пiзнати, що кажете? Ви говоритимете на вiтер! Як багато, наприклад, рiзних10

мов є на свiтi, i жадна з них не без значення! I коли я не знатиму значення слiв, то я буду чужин-11

цем промовцевi, i промовець чужинцем менi. Так i ви, що пильнуєте про духовнi дари, дбайте, щоб12

збагачуватись через них на збудування Церкви! Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай мо-13

литься, щоб умiв виясняти. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мiй, а мiй розум без14

плоду! Ну, то що ж? Буду молитися духом, i буду молитися й розумом, спiватиму духом, i спiв-15

атиму й розумом. Бо коли благословлятимеш духом, то як той, що займає мiсце простої людини,16

промовить амiнь на подяку твою? Не знає бо вiн, що ти кажеш. Ти дякуєш добре, але не будується17

iнший. Дякую Боговi моєму, розмовляю я мовами бiльше всiх вас. Але в Церквi волiю п’ять слiв18, 19

зрозумiлих сказати, щоб i iнших навчити, анiж десять тисяч слiв чужою мовою! Браття, не будьте20

дiтьми своїм розумом, будьте в лихому дiтьми, а в розумi досконалими будьте! У Законi написано:21

Iншими мовами й iншими устами Я говоритиму людям оцим, та Мене вони й так не послухають,
каже Господь. Отож, мови iснують на знак не для вiруючих, але для невiруючих, а пророцтво для22

вiруючих, а не для невiруючих. А як зiйдеться Церква вся разом, i всi говоритимуть чужими мо-23

вами, i ввiйдуть туди й стороннi чи невiруючi, чи ж не скажуть вони, що бiснуєтесь ви? Коли ж24

усi пророкують, а ввiйде якийсь невiруючий чи стороннiй, то всi докоряють йому, усi судять його,
i так таємницi серця його виявляються, i так вiн падає ницьма i вклоняється Боговi й каже: Бог25

справдi мiж вами! То що ж, браття? Коли сходитесь ви, то кожен iз вас псалом має, має науку, має26

мову, об’явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудування! Як говорить хто чужою27

мовою, говорiть по двох, чи найбiльше по трьох, i то за чергою, а один нехай перекладає! А коли28

б не було перекладача, то нехай вiн у Церквi мовчить, а говорить нехай собi й Боговi! А пророки29

нехай промовляють по двох чи по трьох, а iншi нехай розпiзнають. Коли ж вiдкриття буде iншому30

з тих, хто сидить, нехай перший замовкне! Бо можете пророкувати ви всi по одному, щоб училися31

всi й усi тiшилися! I коряться духи пророчi пророкам, бо Бог не є Богом безладу, але миру. Як по32, 33

всiх Церквах у святих, нехай у Церквi мовчать жiнки вашi! Бо їм говорити не позволено, тiльки34

коритись, як каже й Закон. Коли ж вони хочуть навчитись чогось, нехай вдома питають своїх чо-35

ловiкiв, непристойно бо жiнцi говорити в Церквi! Хiба вийшло вiд вас Слово Боже? Чи прийшло36

воно тiльки до вас? Коли хто вважає себе за пророка або за духовного, нехай розумiє, що я пишу37

вам, бо Господня це заповiдь! Коли б же хто не розумiв, нехай не розумiє! Отож, браття мої, май-38, 39

те ревнiсть пророкувати, та не боронiть говорити й мовами! Але все нехай буде добропристойно i40

статечно!
Звiщаю ж вам, браття, Євангелiю, яку я вам благовiстив, i яку прийняли ви, в якiй i стоїте, Якою15, 2

й спасаєтесь, коли пам’ятаєте, яким словом я благовiстив вам, якщо тiльки ви ввiрували не наослiп.
Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших грiхiв за Писанням, i3, 4

що Вiн був похований, i що третього дня Вiн воскрес за Писанням, i що з’явився Вiн Кифi, потiм5

Дванадцятьом. А потiм з’явився нараз бiльше як п’ятистам браттям, що бiльшiсть iз них живе й6

досi, а дехто й спочили. Потому з’явився Вiн Якову, опiсля усiм апостолам. А по всiх Вiн з’явився7, 8

й менi, мов якому недородковi. Я бо найменший з апостолiв, що негiдний зватись апостолом, бо я9

переслiдував був Божу Церкву. Та благодаттю Божою я те, що є, i благодать Його, що в менi, не10

даремна була, але я працював бiльше всiх їх, правда не я, але Божа благодать, що зо мною вона.



675 I ДО КОРИНТЯН 15. 11–16. 11

Тож чи я, чи вони, ми так проповiдуємо, i так ви ввiрували. Коли ж про Христа проповiдується, що 11, 12

воскрес Вiн iз мертвих, як же дехто мiж вами говорять, що немає воскресення мертвих? Як не- 13

має ж воскресення мертвих, то й Христос не воскрес! оли ж бо Христос не воскрес, то проповiдь 14

наша даремна, даремна також вiра ваша! Ми знайшлися б тодi неправдивими свiдками Божими, 15

бо про Бога ми свiдчили, що воскресив Вiн Христа, Якого Вiн не воскресив, якщо не воскресають
померлi. Бо як мертвi не воскресають, то й Христос не воскрес! Коли ж бо Христос не воскрес, 16, 17

тодi вiра ваша даремна, ви в своїх ще грiхах, тодi то загинули й тi, що в Христi упокоїлись! Коли 18, 19

ми надiємося на Христа тiльки в цьому життi, то ми найнещаснiшi вiд усiх людей! Та нинi Христос 20

воскрес iз мертвих, первiсток серед покiйних. Смерть бо через людину, i через Людину воскре- 21

сення мертвих. Бо так, як в Адамi вмирають усi, так само в Христi всi оживуть, кожен у своєму 22, 23

порядку: первiсток Христос, потiм тi, що Христовi, пiд час Його приходу. А потому кiнець, коли 24

Вiн передасть царство Боговi й Отцевi, коли Вiн зруйнує всякий уряд, i владу всяку та силу. Бо 25

належить Йому царювати, аж доки Вiн не покладе всiх Своїх ворогiв пiд ногами Своїми! Як во- 26

рог останнiй смерть знищиться, бо пiд ноги Його Вiн усе впокорив. Коли ж каже, що впокорено 27

все, то ясно, що все, окрiм Того, Хто впокорив Йому все. А коли Йому все Вiн упокорить, тодi й 28

Сам Син упокориться Тому, Хто все впокорив Йому, щоб Бог був у всьому все. Бо що зроблять 29

тi, хто христяться ради мертвих? Коли мертвi не воскресають зовсiм, то нащо вони ради мертвих i
христяться? Для чого й ми повсякчас наражаємось на небезпеки? Я щодень умираю. Так свiдчу, 30, 31

браття, вашою хвалою, що маю її в Христi Iсусi, Господi нашiм. Коли я зо звiрами боровся в Ефе- 32

сi, яка менi по-людському користь, коли мертвi не воскресають? Будем їсти та пити, бо ми взавтра
вмрем!... Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрi звичаї! Протверезiться правдиво, та 33, 34

й не грiшiть, бо деякi Бога не знають, говорю вам на сором! Але дехто скаже: Як мертвi воскре- 35

снуть? I в якiм тiлi прийдуть? Нерозумний, що ти сiєш, те не оживе, як не вмре. I коли сiєш, то 36, 37

сiєш не тiло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, пшеницi або чого iншого, i Бог йому тiло 38

дає, як захоче, i кожному зернятi тiло його. Не кожне тiло однакове тiло, але ж iнше в людей, та 39

iнше тiло в скотини, та iнше тiло в пташок, та iнше у риб. Є небеснi тiла й тiла земнi, але ж iнша 40

слава небесним, а iнша земним. Iнша слава для сонця, та iнша слава для мiсяця, та iнша слава 41

для зiр, бо зоря вiд зорi вiдрiзняється славою! Так само й воскресення мертвих: сiється в тлiння, 42

в нетлiння встає, сiється в неславу, у славi встає, сiється в немочi, у силi встає, сiється тiло зви- 43, 44

чайне, встає тiло духовне. Є тiло звичайне, є й тiло духовне. Так i написано: Перша людина Адам 45

став душею живою, а останнiй Адам то дух оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, а 46

потiм духовне. Перша людина з землi, земна, друга Людина iз неба Господь. Який земний, такi й 47, 48

земнi, i Який небесний, такi й небеснi. I, як носили ми образ земного, так i образ небесного будемо 49

носити. I це скажу, браття, що тiло й кров посiсти Божого Царства не можуть, анi тлiння нетлiння 50

не посяде. Ось кажу я вам таємницю: не всi ми заснемо, та всi перемiнимось, раптом, як оком 51, 52

змигнути, при останнiй сурмi: бо засурмить вона i мертвi воскреснуть, а ми перемiнимось!... Му- 53

сить бо тлiнне оце зодягнутись в нетлiння, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлiнне 54

в нетлiння зодягнеться, i оце смертне в безсмертя зодягнеться, тодi збудеться слово написане: По-
глинута смерть перемогою! Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, смерте, жало? Жало ж смерти 55, 56

то грiх, а сила грiха то Закон. А Боговi дяка, що Вiн Господом нашим Iсусом Христом перемогу 57

нам дав. Отож, брати любi мої, будьте мiцнi, непохитнi, збагачуйтесь завжди в Господньому дiлi, 58

знаючи, що ваша праця не марнотна у Господi!
А щодо складок на святих, то й ви робiть так, як я постановив для Церков галатiйських. А пер- 16, 2

шого дня в тижнi нехай кожен iз вас вiдкладає собi та збирає, згiдно з тим, як ведеться йому, щоб
складок не робити тодi, аж коли я прийду. А коли я прийду, тодi тих, кого виберете, тих пошлю я 3

з листами, щоб вони ваш дар любови вiднесли до Єрусалиму. А коли ж i менi випадатиме йти, то 4

зо мною пiдуть. Я прибуду до вас, коли перейду Македонiю, бо проходжу через Македонiю. А 5, 6

в вас, коли трапиться, я поживу або й перезимую, щоб мене провели ви, куди я пiду. Не хочу я 7

бачитись з вами тепер мимохiдь, але сподiваюся деякий час перебути у вас, як дозволить Господь.
А в Ефесi пробуду я до П’ятдесятницi, бо дверi великi й широкi менi вiдчинилися, та багато про- 8, 9

тивникiв... Коли ж прийде до вас Тимофiй, то пильнуйте, щоб вiн був безпечний у вас, бо дiло 10

Господнє вiн робить, як i я. Тому то нехай ним нiхто не погорджує, але вiдпровадьте його з миром, 11
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щоб прийшов вiн до мене, бо чекаю його з братами. А щодо брата Аполлоса, то я дуже благав був12

його, щоб прийшов до вас з братами, та охоти не мав вiн прибути тепер, але прийде, як матиме час
вiдповiдний. Пильнуйте, стiйте у вiрi, будьте мужнi, будьте мiцнi, хай з любов’ю все робиться в13, 14

вас! Благаю ж вас, браття, знаєте ви дiм Степанiв, що в Ахаї вiн первiсток, i що службi святим15

присвятились вони, i ви пiдкоряйтесь таким, також кожному, хто помагає та працює. Я тiшусь з16, 17

приходу Степана, i Фортуната, i Ахаїка, бо вашу вiдсутнiсть вони заступили, бо вони заспокоїли18

духа мого й вашого. Тож шануйте таких! Вiтають вас азiйськi Церкви; Акила й Прискилла з дома-19

шньою Церквою їхньою гаряче вiтають у Господi вас. Вiтають вас усi брати. Вiтайте один одного20

святим поцiлунком. Привiтання моєю рукою Павловою. Коли хто не любить Господа, нехай буде21, 22

проклятий! Марана та! Благодать Господа нашого Iсуса нехай буде з вами! Любов моя з вами23, 24

всiма у Христi Iсусi, амiнь!



ДРУГЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО КОРИНТЯН

П
авло, з волi Божої апостол Христа Iсуса, та брат Тимофiй, до Божої Церкви в Коринтi, з 1
усiма святими в цiлiй Ахаї, благодать вам i мир вiд Бога Отця нашого й Господа Iсуса 2

Христа! Благословенний Бог i Отець Господа нашого Iсуса Христа, Отець милосердя 3

й Бог потiхи всiлякої, що в усякiй скорботi Вiн нас потiшає, щоб змогли потiшати й ми 4

тих, що в усякiй скорботi знаходяться, тiєю потiхою, якою потiшує Бог нас самих. Бо поскiльки 5

намножуються в нас терпiння Христовi, так через Христа й потiшення наше намножується. Бо як 6

терпимо скорботи, то на вашу потiху й спасiння; коли потiшаємось, то на вашу потiху в терпiннi тих
самих страждань, якi терпимо й ми. А наша надiя певна про вас, бо ми знаємо, що ви спiльники 7

як у терпiннях, так само i в потiсi. Бо не хочемо, браття, щоб не вiдали ви про нашу скорботу, 8

що в Азiї трапилась нам, бо над мiру й над силу були ми обтяженi, так що ми не надiялися навiть
жити. Та самi ми в собi мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надiї на себе, а на Бога, що 9

воскрешує мертвих, що вiд смерти такої нас визволив i визволяє, i на Нього й покладаємося, що й 10

ще визволить Вiн, як поможете разом i ви молитвою за нас, щоб за дар ласки, що нам виявлений 11

багатьма, багато-хто дяку складали за нас. Бо це нам хвала, свiдчення нашого сумлiння, що в 12

святостi й чистостi Божiй, не в тiлеснiй мудростi, але в Божiй благодатi жили ми на свiтi, особливо
ж у вас. Бо iншого вам ми не пишемо, тiльки те, що читаєте та розумiєте, а сподiваюсь, що ви 13

й до кiнця зрозумiєте, як частинно нас ви й зрозумiли, що ми вам похвала, як i ви нам, у день 14

Господа нашого Iсуса. I з певнiстю цiєю хотiв я давнiше прибути до вас, щоб мали ви благодать 15

удруге, i через вас перейти в Македонiю, а з Македонiї знову прибути до вас, а ви щоб в Юдею 16

мене вiдпровадили. Маючи задум такий, чи я чинив легковажно? Чи те, що задумую, за тiлом 17

задумую, щоб було в мене i Так, так, i Нi, нi? Але вiрний Бог, що наше слово до вас не було Так 18

i Нi. Бо Син Божий Iсус Христос, що ми Його вам проповiдували, я й Силуан, i Тимофiй, не був 19

Так i Нi, але в Нiм було Так. Скiльки бо Божих обiтниць, то в Ньому Так, i в Ньому Амiнь, Боговi 20

на славу через нас. А Той, Хто нас iз вами в Христа утверджує, i Хто нас намастив, то Бог, Який 21, 22

i назнаменував нас, i в нашi серця дав завдаток Духа. А я кличу Бога на свiдка на душу мою, що 23

я, щадячи вас, не прийшов у Коринт дотепер, не тому, нiби ми беремо владу над вашою вiрою, але 24

вашої радости помiчники ми, бо ви встояли вiрою!
А я постановив у собi те, щоб до вас не прийти знов у смутку. Бо коли я засмучую вас, то хто 2, 2

той, хто потiшить мене, як не той, кого я засмутив? I це саме писав я до вас, щоб, прийшовши, я 3

смутку не мав би вiд тих, що вiд них менi тiшитися належало, про всiх вас бувши певний, що радiсть
моя то радiсть усiх вас! Бо з великого горя та з туги сердечної я написав вам з рясними слiзьми 4

не на те, щоб були ви засмученi, але щоб пiзнали любов, що в мене її пребагато до вас! А як хто 5

засмутив, не мене засмутив, а почасти щоб не пригнiтити i всiх вас. Досить такому карання того, 6

що вiд багатьох, через те навпаки, краще простити й потiшити, щоб смуток великий його не пожер. 7

Через те вас благаю: змiцнiть до нього любов! Бо на це я й писав, щоб пiзнати ваш досвiд, чи в 8, 9

усiм ви слухнянi. А кому ви прощаєте що, тому й я; бо й я, як простив що кому, то кому я простив, 10

зробив те через вас вiд Особи Христа, щоб нас сатана не перехитрував, вiдомi бо нам його задуми! 11

А коли я прийшов до Троади звiщати Христову Євангелiю, i були дверi для мене вiдчиненi в Господi, 12

не мав я спокою для духа свого, бо я не знайшов був свого брата Тита; але, попрощавшися з ними, 13

я пiшов в Македонiю. А Боговi подяка, що Вiн постiйно чинить нас переможцями в Христi, i запа- 14

шнiсть знання про Себе через нас виявляє на всякому мiсцi! Ми бо для Бога Христова запашнiсть 15

серед тих, хто спасається, i тих, якi гинуть, для одних бо смертельна запашнiсть на смерть, а для 16

других запашнiсть життєва в життя. I хто здатен на це? Бо ми не такi, як багато-хто, що Боже 17

Слово фальшують, але ми провiщаємо, як iз щирости, як вiд Бога, перед Богом, у Христi!
Чи нам знов зачинати доручувати самих себе? Чи ми потребуємо, як дехто, листiв доручаль- 3

них до вас чи вiд вас? Ви наш лист, написаний у наших серцях, якого всi люди знають i читають! 2

Виявляєте ви, що ви лист Христiв, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога 3
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Живого, не на таблицях камiнних, але на тiлесних таблицях серця. Таку ж певнiсть до Бога ми4

маємо через Христа, не тому, що ми здiбнi помислити щось iз себе, як вiд себе, але наша здiбнiсть5

вiд Бога. I Вiн нас зробив бути здатними служителями Нового Заповiту, не букви, а духа, бо буква6

вбиває, а дух оживляє. Коли ж служiння смертi, вирiзане на каменях буквами, було таке славне,7

що Iзраїлевi сини не могли дивитись на обличчя Мойсея, через славу минущу обличчя його, скiль-8

ки ж бiльш буде в славi те служiння духа! Бо як служiння осуду слава, то служiння праведности9

тим бiльше багате на славу! Не прославилося бо прославлене, у цiй частинi, ради слави, що вона10

переважує, бо коли славне те, що минає, то багато бiльш у славi те, що триває! Тож, мавши на-11, 12

дiю таку, ми вживаємо великої смiливости, а не як Мойсей, що покривало клав на обличчя своє,13

щоб Iзраїлевi сини не дивилися на кiнець того, що минає. Але заслiпилися їхнi думки, бо те саме14

покривало аж до сьогоднi лишилось незняте в читаннi Старого Заповiту, бо зникає воно Христом.
Але аж до сьогоднi, як читають Мойсея, на їхньому серцi лежить покривало, коли ж вони навер-15, 16

нуться до Господа, тодi покривало здiймається. Господь же то Дух, а де Дух Господнiй, там воля.17

Ми ж вiдкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всi на славу Господню, i змiняємося в той же18

образ вiд слави на славу, як вiд Духа Господнього.
Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служiння, ми не тратимо вiдваги, але ми вiдрекли-4, 2

ся тайного сорому, не ходячи в хитростi та не перекручуючи Божого Слова, але з’явленням правди
доручуємо себе кожному сумлiнню людському перед Богом. Коли ж наша Євангелiя й закрита,3

то закрита для тих, хто гине, для невiруючих, яким бог цього вiку заслiпив розум, щоб для них не4

засяяло свiтло Євангелiї слави Христа, а Вiн образ Божий. Бо ми не себе самих проповiдуємо,5

але Христа Iсуса, Господа, ми ж самi раби вашi ради Iсуса. Бо Бог, що звелiв був свiтлу засяяти6

з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвiтити нам знання слави Божої в Особi Христовiй. А7

ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не вiд нас. У всьому нас8

тиснуть, та не потисненi ми; ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслiдують9

нас, але ми не полишенi; ми поваленi, та не погубленi. Ми завсiди носимо в тiлi мертвiсть Iсусо-10

ву, щоб з’явилося в нашому тiлi й життя Iсусове. Бо завсiди нас, що живемо, вiддають на смерть11

за Iсуса, щоб з’явилось Iсусове в нашому смертельному тiлi. Тому то смерть дiє в нас, а життя у12

вас. Та мавши того ж духа вiри, за написаним: Вiрував я, через те говорив, i ми вiруємо, тому то13

й говоримо, знавши, що Той, Хто воскресив Господа Iсуса, воскресить з Iсусом i нас, i поставить14

iз вами. Усе бо для вас, щоб благодать, розмножена через багатьох, збагатила подяку на Божу15

славу. Через те ми вiдваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнiшнiй наш чоловiк, зате день-у-день16

вiдновляється внутрiшнiй. Бо теперiшнє легке наше горе достачає для нас у безмiрнiм багатствi17

славу вiчної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне, невидиме ж18

вiчне!
Знаємо бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будiвлю вiд Бога на небi,5

дiм нерукотворний та вiчний. Тому то й зiдхаємо, бажаючи приодягтися будiвлею нашею, що з2

неба, коли б тiльки й одягненi ми не знайшлися нагi! Бо ми, знаходячися в цьому наметi, зiдхаємо3, 4

пiд тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлось життям. А Той, Хто5

на це саме й створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Отож, бувши вiдважнi постiйно,6

та знаючи, що, мавши дiм у тiлi, ми не перебуваємо в домi Господньому, бо ходимо вiрою, а не7

видiнням, ми ж вiдважнi, i бажаємо краще покинути дiм тiла й мати дiм у Господа. Тому ми й8, 9

пильнуємо, чи зостаємося в домi тiла, чи виходимо з дому, бути Йому любими. Бо мусимо всi ми10

з’явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згiдно з тим, що в тiлi робив
вiн, чи добре, чи лихе. Отже, вiдаючи страх Господнiй, ми людей переконуємо, а Боговi явнi; але11

маю надiю, що й у ваших сумлiннях ми явнi. Бо не знову себе ми доручуємо вам, але даємо вам12

привiд хвалитися нами, щоб мали ви що проти тих, що хваляться обличчям, а не серцем. Коли13

бо ми з розуму сходимо, то Боговi, коли ж при здоровому розумi, то для вас. Бо Христова любов14

спонукує нас, що думають так, що коли вмер Один за всiх, то всi померли. А вмер Вiн за всiх,15

щоб тi, хто живе, не жили вже для себе самих, а для Того, Хто за них був умер i воскрес. Через те16

вiдтепер ми нiкого не знаємо за тiлом; коли ж i знали за тiлом Христа, то тепер ми не знаємо вже!
Тому то, коли хто в Христi, той створiння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове! Усе ж вiд17, 18

Бога, що нас примирив iз Собою Iсусом Христом i дав нам служiння примирення, бо Бог у Христi19

примирив свiт iз Собою Самим, не зважавши на їхнi провини, i поклав у нас слово примирення.
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Оце ми як посли замiсть Христа, нiби Бог благає через нас, благаємо замiсть Христа: примирiться 20

з Богом! Бо Того, Хто не вiдав грiха, Вiн учинив за нас грiхом, щоб стали ми Божою правдою в 21

Нiм!
А ми, як спiвробiтники, благаємо, щоб ви Божої благодатi не брали надармо. Бо каже: При- 6, 2

ємного часу почув Я тебе, i помiг Я тобi в день спасiння! Ось тепер час приємний, ось тепер день
спасiння! Нi в чому нiякого спотикання не робимо, щоб служiння було бездоганне, а в усьому 3, 4

себе виявляємо, як служителiв Божих, у великiм терпiннi, у скорботах, у бiдах, у тiснотах, у вда- 5

рах, у в’язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у постах, у чистостi, у розумi, у лагiдностi, 6

у добростi, у Дусi Святiм, у нелицемiрнiй любовi, у словi iстини, у силi Божiй, зо зброєю прав- 7

ди в правицi й лiвицi, через славу й безчестя, через ганьбу й хвалу, як обманцi, але ми правдивi; 8

як незнанi, та познанi, як умираючi, та ось ми живi; як каранi, та не забитi; як сумнi, але завжди 9, 10

веселi; як убогi, але багатьох ми збагачуємо; як тi, що нiчого не мають, але всiм володiємо. Уста 11

нашi вiдкрились до вас, коринтяни, серце наше розширене! У нас вам не тiсно, але тiсно вам у 12

ваших серцях! Такою ж вiдплатою говорю, немов дiтям розширенi будьте й ви! До чужого ярма 13, 14

не впрягайтесь з невiрними; бо що спiльного мiж праведнiстю та беззаконням, або яка спiльнiсть
у свiтла з темрявою? Яка згода в Христа з белiйяаром? Або яка частка вiрного з невiрним? Або 15, 16

яка згода помiж Божим храмом та iдолами? Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорiк: Поселюсь
серед них i ходитиму, i буду їм Богом, а вони будуть народом Моїм! Вийдiть тому з-помiж них та й 17

вiдлучiться, каже Господь, i не торкайтесь нечистого, i Я вас прийму, i буду Я вам за Отця, а ви за 18

синiв i дочок Менi будете, говорить Господь Вседержитель!
Отож, мої любi, мавши цi обiтницi, очистьмо себе вiд усякої нечисти тiла та духа, i творiмо свя- 7

тиню у Божiм страху! Дайте мiсце для нас! Ми нiкого не скривдили, нiкого не зiпсували, нiкого не 2

ошукали! Говорю не на осуд, бо я перед тим був сказав, що ви в серцях наших, щоб нам iз вами 3

чи померти чи жити. У мене велика смiливiсть до вас, велика менi похвала з вас, я повний потi- 4

хи, збагачаюся радiстю при всякому нашому горi. Бо коли ми прийшли в Македонiю, тiло наше 5

не мало спочинку нiякого, у всьому бiдуючи: назовнi бої, страхiття всерединi. Але Бог, що тiшить 6

принижених, потiшив нас приходом Тита, i не тiльки його прибуттям, а й потiшенням, що ним вiн 7

потiшився з вас, коли розповiдав нам про вашу журбу, про ваш смуток, про вашу горливiсть до
мене, так що я бiльше тiшився. Коли я й засмутив вас листом, то не каюся, хоч i каявся був, бо 8

бачу, що той лист засмутив вас, хоч i часово. Я радiю тепер не тому, що ви засмутились, а що ви 9

засмутилися на покаяння, бо ви засмутились для Бога, щоб нi в чому не мати втрати вiд нас. Бо 10

смуток для Бога чинить каяття на спасiння, а про нього не жалуємо, а смуток свiтський чинить
смерть. Бо ось саме це, що ви засмутились для Бога, яку пильнiсть велику воно вам зробило, яку 11

оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, яку горливiсть, яку помсту! Ви в усiм показали,
що чистi ви в справi. А коли я й писав вам, то не через того, хто кривдить, i не через покрив- 12

дженого, а щоб виявилася для вас наша пильнiсть про вас перед Богом. Тому то потiхою вашою 13

втiшились ми, а ще бiльше зрадiли ми радiстю Тита, що ви всi заспокоїли духа його. Бо коли я про 14

вас йому чим похвалився, то не осоромився; але як ми вам говорили все правду, так i наша хвала
перед Титом правдива була! I серце його прихильнiше до вас, коли згадує вiн про покору всiх вас, 15

як його прийняли ви були зо страхом i тремтiнням. Отож, тiшуся я, що можу покластись у всьому 16

на вас!
Повiдомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана Церквам македонським, що серед 8, 2

великого досвiду горя вони мають радiсть рясну, i глибоке їхнє убозтво збагатилось багатством
їхньої щирости; бо вони добровiльнi в мiру сил своїх, i над силу, засвiдчую, iз ревним благанням 3, 4

вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спiльнiсть служiння святим. I не так, як надiялись ми, 5

але вiддали себе перш Господевi та нам iз волi Божої, щоб ми благали Тита, щоб вiн, як був перше 6

зачав, так i скiнчив би в вас оце добре дiло. А ви, як у всiм, збагачуєтесь: вiрою, i словом, i ро- 7

зумом, i всякою пильнiстю, i вашою любов’ю до нас, щоб збагачувались ви i в благодатi оцiй. Не 8

кажу це, як наказа, але пильнiстю iнших досвiдчую щирiсть любови й вашої. Бо ви знаєте бла- 9

годать Господа нашого Iсуса Христа, Який, бувши багатий, збiднiв ради вас, щоб ви збагатились
Його убозтвом. I раду даю вам про це, бо це вам на пожиток, що не тiльки чинили, але першi 10

ви стали й бажати з минулого року. А тепер закiнчiть роботу, щоб ви, як горливо бажали, так i 11

виконали б у мiру можности. Бо коли є охота, то приємна вона згiдно з тим, що хто має, а не з 12
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тим, чого хто не має. Хай не буде для iнших полегша, а тягар для вас, але рiвнiсть для всiх. Часу13, 14

теперiшнього ваш достаток нехай нестатковi їхньому допоможе, щоб i їхнiй достаток був на ваш
нестаток, щоб рiвнiсть була, як написано: Хто мав багато, той не мав зайвини, а хто мало, не мав15

недостачi. Та Боговi дяка, що Вiн таку пильнiсть про вас дав у Титове серце, бо благання прийняв16, 17

вiн, але, бувши горливий, удався до вас добровiльно. А з ним разом послали ми брата, якого по18

всiх Церквах хвалять за Євангелiю, i не тiльки оце, але вибраний був вiд Церков бути товаришем19

нашим у дорозi для благодатi тiєї, якiй служимо ми на хвалу Самого Господа, остерiгаючись того,20

щоб хто не дорiкав нам цим достатком, що ним служимо ми, дбаючи про добро не тiльки перед21

Богом, але й перед людьми. А ми з ними послали були брата нашого, про пильнiсть якого ми ча-22

сто досвiдчувались у речах багатьох, який ще пильнiший тепер через велике довiр’я до вас. Щодо23

Тита, то вiн мiй товариш, а ваш спiвробiтник; щождо наших братiв вони посланцi вiд Церков, вони
слава Христова! Отож, дайте їм доказа своєї любови й нашого хвалiння вас перед Церквами!24

А про службу святим менi зайво писати до вас, бо вiдаю вашу охоту, i нею хвалюся за вас маке-9, 2

донянам, що Ахая готова з минулого року, а ваша ревнiсть заохотила багатьох. А я послав братiв,3

щоб моя похвала, щодо вас, не даремна була в цiм випадковi, але, як казав, щоб були ви пригото-
ванi, щоб, коли македоняни прийдуть зо мною та знайдуть, що ви неготовi, щоб не осоромитись4

нам не кажемо вам у цiй речi. Отож, я надумався, що треба вблагати братiв, щоб пiшли перше до5

вас та приготували заздалегiдь оголошений ваш щедрий дар, щоб був вiн приготований, як щедрий
дар, а не рiч примусова. А до цього кажу: Хто скупо сiє, той скупо й жатиме, а хто сiє щедро,6

той щедро й жатиме! Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку й не з примусу, бо7

Бог любить того, хто з радiстю дає! А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви,8

мавши завжди в усьому всiлякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком, як написано:9

Розсипав та вбогим роздав, Його справедливiсть триває навiки! А Той, Хто насiння дає сiячевi та10

хлiб на поживу, нехай дасть i примножить ваше насiння, i нехай Вiн зростить плоди праведности
вашої, щоб усiм ви збагачувались на всiляку щирiсть, яка через нас чинить Боговi дяку. Бо дi-11, 12

ло служiння цього не тiльки виповнює недостачi святих, але й багатiє багатьма подяками Боговi.
Досвiдченням цього служiння вони хвалять Бога за послух Христовiй Євангелiї, що ви визнаєте її,13

та за щирiсть учасництва з ними й усiма, вони за вас моляться й тужать по вас iз-за дуже великої14

Божої благодатi на вас. Дяка Боговi за невимовний дар Його!15

А я сам, Павло, благаю вас лагiднiстю й ласкавiстю Христовою; я, коли присутнiй слухняний10
мiж вами, а не бувши мiж вами смiливий я супроти вас. I благаю, щоб я, прибувши, не осмiлився2

надiєю, що нею я думаю смiливим бути проти деяких, що про нас вони гадають, нiби ми поступаєм
за тiлом. Бо ходячи в тiлi, не за тiлом воюємо ми, зброя бо нашого воювання не тiлесна, але мiцна3, 4

Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми, i всяке винесення, що пiдiймається проти5

пiзнання Бога, i полонимо всяке знання на послух Христовi, i покарати ми готовi всякий непослух,6

коли здiйсниться послух ваш. Чи на обличчя ви дивитеся? Як хто певний про себе, що Христовий7

вiн, нехай думає знов по собi, що як сам вiн Христовий, так само Христовi й ми. Бо коли б я ще8

бiльш став хвалитися нашою владою, яку дав нам Господь на збудування, а не на зруйнування ваше,
то не осоромлюсь. Та щоб не здавалось, нiби хочу лякати вас листами. Бо листи його кажуть9, 10

важкi та мiцнi, але особисто присутнiй слабий, а мова його незначна, такий нехай знає оце, що11

якi ми на словi в листах, неприсутнiми бувши, такi ми й на дiлi, присутнiми бувши. Бо не смiємо12

вважати себе чи рiвняти до iнших, що самi себе хвалять, вони нерозумно самi себе мiряють собою, i
рiвняють з собою себе. Ми ж не будем хвалитись над мiру, а в мiру мiрила, що його Бог призначив13

на мiру для нас, щоб i до нас досягти. Бо ми не розтягуємося над мiру, нiби не досягли ми до вас,14

бо ми досягли аж до вас iз Євангелiєю Христовою. Ми не хвалимось над мiру у чужих працях, але15

маємо надiю, що як буде рости ваша вiра, то за нашим мiрилом сильно звеличимося ми мiж вами,
щоб i в дальших за вами країнах звiщати Євангелiю, а не хвалитись готовим, як це чужi твердять.16

А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господi! Бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого17, 18

хвалить Господь!
О, коли б потерпiли ви трохи безумство моє! Але й терпите ви мене. Бо пильную про вас пиль-11, 2

нiстю Божою, заручив бо я вас одному чоловiковi, щоб Христовi привести вас чистою дiвою. Та3

боюсь я, як змiй звiв був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися вашi думки, i ви не вхи-
лилися вiд простоти й чистости, що в Христi. Коли бо хто прийде й зачне проповiдувати про Iсуса4
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iншого, про якого ми не проповiдували, або приймете iншого Духа, якого ви не прийняли, або iншу
Євангелiю, якої ви не прийняли, то радо терпiли б ви те! Та думаю я, що нiчим не лишаюсь позад 5

переднiших апостолiв. Хоч i неук я словом, але не знанням, та всюди в усьому ми виявленi помiж 6

вами. Чи я грiх учинив, себе впокоряючи, щоб пiдвищити вас, бо я Божу Євангелiю благовiстив 7

для вас дармо? Оббирав я iншi Церкви, приймаючи плату для служiння вам. А коли я прийшов 8

до вас i терпiв недостачу, то нiкого я не обтяжив. Бо мiй нестаток поповнили брати, що прийшли 9

з Македонiї; i в усьому берiг я себе, щоб не бути для вас тягарем, i збережу. Як правда Христова 10

в менi, так оця похвала не замовчана буде про мене в країнах Ахаї. Для чого? Тому, що я вас не 11

люблю? Вiдомо те Боговi! А що я роблю, те й робитиму, щоб вiдтяти причину для тих, хто шукає 12

причини, щоб у тому, чим хваляться, показались такi, як i ми. Такi бо фальшивi апостоли, лукавi 13

робiтники, що пiдроблюються на Христових апостолiв. I не дивно, бо сам сатана прикидається 14

анголом свiтла! Отож, не велика це рiч, якщо й слуги його прикидаються слугами правди. Буде 15

їхнiй кiнець згiдно з учинками їхнiми! Знову кажу: хай нiхто не вважає мене за безумного! А як нi, 16

то приймiть мене бодай як безумного, щоб хоч трохи й я похвалився! А що я кажу, не кажу того 17

в Господi, але нiби в безумствi у цiй частинi хвали. Через те ж, що тiлом багато-хто хваляться, 18

то й я похвалюся. Бо ви терпите радо безумних, самi мудрими бувши. Бо ви терпите, коли вас 19, 20

хто неволить, коли хто об’їдає, коли хто обдирає, коли хто пiдвищується, коли хто по щоках вас
б’є. На безчестя кажу, що ми нiби стратили сили. Коли хто вiдважиться чим, то скажу нерозумно 21

вiдважуюся й я. Євреї вони? То й я. Iзраїльтяни вони? То й я. Насiння вони Авраамове? То й я! 22

Слуги Христовi вони? Говорю нерозумне: бiльш я! Я був бiльш у працях, у ранах над мiру, частiш у 23

в’язницях, часто при смертi. Вiд євреїв п’ять раз я прийняв був по сорок ударiв без одного, тричi 24, 25

киями бито мене, один раз мене каменували, тричi розбивсь корабель, нiч i день я пробув у глибо-
чинi морськiй; у мандрiвках я часто бував, бував у небезпеках на рiчках, у небезпеках розбiйничих, 26

у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по мiстах, у небезпеках на пустинi, у
небезпеках на морi, у небезпеках мiж братами фальшивими, у виснажуваннi та в працi, часто в 27

недосипаннi, у голодi й спразi, часто в постi, у холодi та в наготi. Окрiм зовнiшнього, налягають 28

на мене деннi повинностi й журба про всi Церкви. Хто слабує, а я не слабую? Хто спокушується, 29

а я не палюся? Коли треба хвалитись, то немiччю я похвалюся. Знає Бог i Отець Господа нашого 30, 31

Iсуса Христа, а Вiн благословенний навiки, що я не говорю неправди. У Дамаску намiсник царя 32

Арети стерiг мiсто Дамаск, щоб схопити мене, але по мурi мене спущено в кошi вiконцем, i я з рук 33

його втiк!
Не корисно хвалитись менi, бо я прийду до видiнь i об’явлень Господнiх. Я знаю чоловiка в 12, 2

Христi, що вiн чотирнадцять рокiв тому чи в тiлi, не знаю, чи без тiла, не знаю, знає Бог був узятий
до третього неба. I чоловiка я знаю такого, чи в тiлi, чи без тiла, не знаю, знає Бог, що до раю був 3, 4

узятий, i чув вiн слова невимовнi, що не можна людинi їх висловити. Отаким похвалюся, а собою 5

хвалитись не буду, хiба тiльки своїми немочами. Бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, 6

бо правду казатиму; але стримуюсь я, щоб про мене хто бiльш не подумав, нiж бачить у менi або чує
вiд мене. А щоб я через пребагато об’явлень не величався, то дано менi в тiло колючку, посланця 7

сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб 8

вiн вiдступився вiд мене. I сказав Вiн менi: Досить тобi Моєї благодатi, бо сила Моя здiйснюється 9

в немочi. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене.
Тому любо менi перебувати в недугах, у прикростях, у бiдах, у переслiдуваннях, в утисках через 10

Христа. Коли бо я слабий, тодi я сильний. Хвалячися, я став нерозумний, до того мене ви при- 11

мусили. Бо хвалити мене мали б ви, бо нi в чому я не залишився позад вiд найперших апостолiв,
хоч я й нiщо. А ознаки апостола виявилися мiж вами в усякiм терпiннi, у знаменах i чудах та в 12

силах. Що бо є, що ним ви понизилися бiльше вiд iнших Церков? Хiба те, що я сам тягарем вам 13

не був? Даруйте менi цю провину! Ось утретє готовий прийти я до вас, i не буду для вас тягарем, 14

не шукаю бо вашого я, тiльки вас. Не дiти повиннi збирати маєток батькам, але дiтям батьки. Я ж 15

з охотою витрачуся й себе витрачу за душi вашi, хоч що бiльше люблю вас, то менше я люблений.
Та нехай буде так, тягара я на вас не поклав, але, бувши хитрий, я лукавством вiд вас брав. Чи я 16, 17

використовував вас через когось iз тих, кого до вас посилав? Ублагав я був Тита, i з ним послав 18

брата. Чи Тит використав вас чим? Хiба ми ходили не в одному дусi? Хiба не одними стопами? Чи 19

ви знову не думаєте, що виправдуємось перед вами? Перед Богом, у Христi ми говоримо, а все,
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любi, на вашу будову! Я ж боюся, щоб, прийшовши, не знайшов вас такими, якими не хочу, i щоб20

мене не знайшли ви таким, якого не хочете, хай не будуть мiж вами суперечка, заздрiсть, гнiви,
обмани, свари, нашепти, пихи, безладдя, щоб знову, коли я прийду, не принизив мене помiж вами21

мiй Бог, i щоб менi не оплакувати багатьох, що перше згрiшили були, i не покаялися в нечистостi, i
в перелюбi, i в розпустi, що коїли їх.

Оце втретє до вас я йду. Кожна справа хай станеться вироком двох чи трьох свiдкiв. Попере-13, 2

джував я й попередую, як у вас був удруге, так тепер неприсутнiй, отих, що згрiшили перед тим, i
всiх iнших, що коли прийду знову, то я не помилую, через те, що шукаєте доказу, що в менi про-3

мовляє Христос, Який не безсилий до вас, але сильний у вас. Бо хоч Вiн був i розп’ятий в немочi,4

та живий iз сили Божої. Так i ми, хоча немiчнi в Нiм, та з Ним будемо жити з Божої сили у вас.
Випробовуйте самих себе, чи ви в вiрi, пiзнавайте самих себе. Хiба ви не знаєте самих себе, що5

Iсус Христос у вас? Хiба тiльки, що ви не такi, якими мали б бути. Але маю надiю, що пiзнаєте ви,6

що ми такi, якими мали б бути. I ми молимо Бога, щоб ви не чинили нiякого лиха, не для того, щоб7

виявились ми досвiдченi, а щоб учинили ви добре, а ми будем немов негiднi. Бо нiчого не можемо8

ми проти правди, а за правду. Ми тiшимося, коли ми слабi, а ви сильнi. Про це й молимось щоб9

були досконалими ви! Ось тому то, вiдсутнiй, пишу це, щоб прийшовши, не мав я вчинити суворо10

за владою, якої Господь менi дав на будування, а не на руйнування. А накiнець, браття, радiйте,11

удосконалюйтесь, тiштеся, будьте однодумнi, майте мир, i Бог любови та миру буде з вами! Вiтайте12

один одного святим поцiлунком! Усi святi вас вiтають! Благодать Господа нашого Iсуса Христа, i13, 14

любов Бога й Отця, i причастя Святого Духа нехай буде зо всiма вами! Амiнь.



ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
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А
постол Павло, поставлений нi вiд людей, анi вiд чоловiка, але вiд Iсуса Христа й Бога 1
Отця, що з мертвих Його воскресив, i присутня зо мною вся браття, до Церков галатiй- 2

ських: благодать вам i мир вiд Бога, Отця нашого, i Господа Iсуса Христа, що за нашi 3, 4

грiхи дав Самого Себе, щоб вiд злого сучасного вiку нас визволити, за волею Бога й
Отця нашого, Йому слава на вiки вiчнi, амiнь! Дивуюся я, що ви так скоро вiдхилюєтесь вiд того, 5, 6

хто покликав Христовою благодаттю вас, на iншу Євангелiю, що не iнша вона, але деякi є, що вас 7

непокоять, i хочуть перевернути Христову Євангелiю. Але якби й ми або Ангол iз неба зачав бла- 8

говiстити вам не те, що ми вам благовiстили, нехай буде проклятий! Як ми перше казали, i тепер 9

знов кажу: коли хто вам не те благовiстить, що ви прийняли, нехай буде проклятий! Бо тепер чи я в 10

людей шукаю признання чи в Бога? Чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям,
я не був би рабом Христовим. Звiщаю ж вам, браття, що Євангелiя, яку я благовiстив, вона не вiд 11

людей. Бо я не прийняв, нi навчився її вiд людини, але вiдкриттям Iсуса Христа. Чули бо ви про 12, 13

моє поступовання перше в юдействi, що Божу Церкву жорстоко я переслiдував та руйнував її. I я 14

перевищував в юдействi багатьох своїх ровесникiв роду мого, бувши запеклим прихильником моїх
отцiвських передань. Коли ж Бог, що вибрав мене вiд утроби матерi моєї i покликав благодаттю 15

Своєю, уподобав виявити мною Сина Свого, щоб благовiстив я Його мiж поганами, я не радився 16

зараз iз тiлом та кров’ю, i не вiдправився в Єрусалим до апостолiв, що передо мною були, а пiшов я 17

в Арабiю, i знову вернувся в Дамаск. По трьох роках потому пiшов я в Єрусалим побачити Кифу, 18

i в нього пробув днiв iз п’ятнадцять. А iншого з апостолiв я не бачив, крiм Якова, брата Госпо- 19

днього. А що вам пишу, ось кажу перед Богом, що я не обманюю! Потому пiшов я до сирських та 20, 21

кiлiкiйських країн. Церквам же Христовим в Юдеї я знаний не був особисто, тiльки чули вони, 22, 23

що той, що колись переслiдував їх, благовiстить тепер вiру, що колись руйнував був її. I славили 24

Бога вони через мене!
Потому, по чотирнадцяти роках, я знову ходив в Єрусалим iз Варнавою, взявши й Тита з собою. 2

А пiшов я за вiдкриттям. I подав їм Євангелiю, що її проповiдую мiж поганами, особливо знатнiшим, 2

чи не дарма змагаюся я чи змагався. Але й Тит, що зо мною, бувши греком, не був до обрiзання 3

змушений. А щодо прибулих фальшивих братiв, що прийшли пiдглядати нашу вiльнiсть, яку ма- 4

ємо в Христi Iсусi, щоб нас поневолити, то ми їх не послухали анi на хвилю, i не пiддалися були, 5

щоб тривала в вас правда Євангелiї. Щождо тих, що за щось уважають себе, та якими колись 6

вони були, то нi в чому рiзницi для мене нема, не дивиться Бог на особу людини! Бо тi, що за щось
уважають себе, нiчого менi не додали, але навпаки, побачивши, що менi припоручена Євангелiя 7

для необрiзаних, як Петровi для обрiзаних, бо Той, хто помагав Петровi в апостольствi мiж обрi- 8

заними, помагав i менi мiж поганами, i, пiзнавши ту благодать, що дана менi, Якiв, i Кифа, i Iван, 9

що стовпами вважаються, подали менi та Варнавi правицi спiльноти, щоб ми для поган працюва-
ли, вони ж для обрiзаних, тiльки щоб ми пам’ятали про вбогих, що я й пильнував був чинити таке. 10

Коли ж Кифа прийшов був до Антiохiї, то вiдкрито я виступив супроти нього, заслуговував бо вiн на 11

осуд. Бо вiн перед тим, як прийшли були дехто вiд Якова, споживав iз поганами. А коли прибули, 12

став ховатися та вiдлучатися, боячися обрiзаних. А з ним лицемiрили й iншi юдеї, так що навiть 13

Варнава пристав був до їхнього лицемiрства. А коли я побачив, що не йдуть вони рiвно за єван- 14

гельською правдою, то перед усiма сказав Кифi: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по-поганському, а
не по-юдейському, то нащо поган ти примушуєш жити по-юдейському? Ми юдеї природою, а не 15

грiшники з поган... А коли ми дiзнались, що людина не може бути виправдана дiлами Закону, але 16

тiльки вiрою в Христа Iсуса, то ми ввiрували в Христа Iсуса, щоб нам виправдатися вiрою в Хри-
ста, а не дiлами Закону. Бо жадна людина дiлами Закону не буде виправдана! Коли ж, шукаючи 17

виправдання в Христi, ми й самi показалися грiшниками, то хiба Христос слуга грiху? Зовсiм нi!
Бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем. Бо Законом я вмер 18, 19

для Закону, щоб жити для Бога. Я розп’ятий з Христом. I живу вже не я, а Христос проживає 20

в менi. А що я живу в тiлi тепер, живу вiрою в Божого Сина, що мене полюбив, i видав за мене
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Самого Себе. Божої благодатi я не вiдкидаю. Бо коли набувається правда Законом, то надармо21

Христос був умер!
О, ви нерозумнi галати! Хто вас звiв не коритися правдi, вас, яким перед очима Iсус Христос пе-3

реднакреслений був, як нiби мiж вами розп’ятий? Це одне хочу знати вiд вас: чи ви прийняли Духа2

дiлами Закону, чи iз проповiдi про вiру? Чи ж ви аж такi нерозумнi? Духом почавши, кiнчите тепер3

тiлом? Чи ви так багато терпiли надармо? Коли б тiльки надармо! Отже, Той, Хто вам Духа дає4, 5

й чуда чинить мiж вами, чи чинить дiлами Закону, чи iз проповiдi про вiру? Так як Авраам був увi-6

рував в Бога, i це залiчено за праведнiсть йому. Тож знайте, що тi, хто вiд вiри, то сини Авраамовi.7

I Писання, передбачивши, що вiрою Бог виправдає поган, благовiстило Авраамовi: Благословля-8

ться в тобi всi народи! Тому тi, хто вiд вiри, будуть поблагословленi з вiрним Авраамом. А всi9, 10

тi, хто на дiла Закону покладається, вони пiд прокляттям. Бо написано: Проклятий усякий, хто не
триває в усьому, що написано в книзi Закону, щоб чинити оте! А що перед Богом Законом нiхто11

не виправдується, то це ясно, бо праведний житиме вiрою. А Закон не вiд вiри, але хто чинитиме12

те, той житиме ним. Христос вiдкупив нас вiд прокляття Закону, ставши прокляттям за нас, бо13

написано: Проклятий усякий, хто висить на деревi, щоб Авраамове благословення в Iсусi Христi14

поширилося на поган, щоб обiтницю Духа прийняти нам вiрою. Браття, кажу я по-людському:15

навiть людського затвердженого заповiту нiхто не вiдкидає та до нього не додає. А обiтницi да-16

нi були Авраамовi й насiнню його. Не говориться: i насiнням, як про багатьох, але як про одного:
i Насiнню твоєму, яке є Христос. А я кажу це, що заповiту, вiд Бога затвердженого, Закон, що17

прийшов по чотириста тридцяти роках, не вiдкидає, щоб обiтницю вiн зруйнував. Бо коли вiд За-18

кону спадщина, то вже не з обiтницi; Авраамовi ж Бог дарував iз обiтницi. Що ж Закон? Вiн був19

даний з причини переступiв, аж поки прийде Насiння, якому обiтниця дана була; вiн учинений був
Анголами рукою посередника. Але посередник не є для одного, Бог же один. Отож, чи ж Закон20, 21

проти Божих обiтниць? Зовсiм нi! Якби бо був даний Закон, щоб вiн мiг оживляти, то праведнiсть
справдi була б вiд Закону! Та все зачинило Писання пiд грiх, щоб вiруючим була дана обiтниця з22

вiри в Iсуса Христа. Але поки прийшла вiра, пiд Законом стережено нас, замкнених до приходу23

вiри, що мала об’явитись. Тому то Закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вiрою.24

А як вiра прийшла, то вже ми не пiд виховником. Бо ви всi сини Божi через вiру в Христа Iсуса!25, 26

Бо ви всi, що в Христа охристилися, у Христа зодягнулися! Нема юдея, нi грека, нема раба, анi27, 28

вiльного, нема чоловiчої статi, анi жiночої, бо всi ви один у Христi Iсусi! А коли ви Христовi, то ви29

Авраамове насiння й за обiтницею спадкоємцi.
Тож кажу я: поки спадкоємець дитина, вiн нiчим вiд раба не рiзниться, хоч вiн пан над усiм,4

але пiд опiкунами та керiвниками знаходиться вiн аж до часу, що визначив батько. Так i ми, поки2, 3

дiтьми були, то були поневоленi стихiями свiту. Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого4

Сина, що родився вiд жони, та став пiд Законом, щоб викупити пiдзаконних, щоб усиновлення ми5

прийняли. А що ви сини, Бог послав у вашi серця Духа Сина Свого, що викликує: Авва, Отче!6

Тому ти вже не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Та тодi, не знаючи7, 8

Бога, служили ви тим, що з iстоти богами вони не були. А тепер, як пiзнали ви Бога, чи краще9

як Бог вас пiзнав, як вертаєтесь знов до слабих та вбогих стихiй, яким хочете знов, як давнiше,
служити? Ви вважаєте пильно на днi та на мiсяцi, i на пори та роки. Я боюся за вас, чи не дармо10, 11

я працював коло вас?... Прошу я вас, браття, будьте, як я, бо й я такий самий, як ви. Нiчим ви мене12

не покривдили! I знаєте ви, що в немочi тiла я перше звiщав вам Євангелiю, ви ж моєю спокусою13, 14

в тiлi моїм не погордували, i мене не вiдкинули, але, немов Ангола Божого, ви прийняли мене, як
Христа Iсуса! Тож де ваше тодiшнє блаженство? Свiдкую бо вам, що якби було можна, то ви15

вибрали б очi свої та менi вiддали б! Чи ж я став для вас ворогом, правду говорячи вам? Недобре16, 17

пильнують про вас, але вас вiдлучити хочуть, щоб ви пильнували про них. То добре, пильнувати18

про добре постiйно, а не тiльки тодi, як приходжу до вас. Дiтки мої, я знову для вас терплю муки19

породу, поки образ Христа не вiдiб’ється в вас! Я хотiв би тепер бути в вас та змiнити свiй голос,20

бо маю я сумнiв за вас. Скажiть менi ви, що хочете бути пiд Законом: чи не слухаєтесь ви Закону?21

Бо написано: Мав Авраам двох синiв, одного вiд рабинi, а другого вiд вiльної. Але той, хто був вiд22, 23

рабинi, народився за тiлом, а хто був вiд вiльної, за обiтницею. Розумiти це треба iнакше, бо це24

два заповiти: один вiд гори Сiнай, що в рабство народжує, а вiн то Агар. Бо Агар то гора Сiнай в25

Арабiї, а вiдповiдає сучасному Єрусалимовi, який у рабствi з своїми дiтьми. А вишнiй Єрусалим26
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вiльний, вiн мати всiм нам! Бо написано: Звеселися, неплiдна, ти, що не родиш! Гукай та викликуй 27

ти, що в породi не мучилась, бо в полишеної значно бiльше дiтей, нiж у тiєї, що має вона чоловiка!
А ви, браття, дiти обiтницi за Iсаком! Але як i тодi, хто родився за тiлом, переслiдував тих, хто 28, 29

родився за духом, так само й тепер. Та що каже Писання? Прожени рабиню й сина її, бо не буде 30

спадкувати син рабинi разом iз сином вiльної. Тому, браття, не сини ми рабинi, але вiльної! 31

Христос для волi нас визволив. Тож стiйте в нiй та не пiддавайтеся знову в ярмо рабства! Ось 5, 2

я, Павло, кажу вам, що коли ви обрiзуєтесь, то нема вам тодi жадної користи вiд Христа. I свiдкую 3

я знову всякому чоловiковi, який обрiзується, що повинен вiн виконати ввесь Закон. Ви, що За- 4

коном виправдуєтесь, полишилися без Христа, вiдпали вiд благодатi! Бо ми в дусi з вiри чекаємо 5

надiї праведности. Бо сили не має в Христi Iсусi анi обрiзання, анi необрiзання, але вiра, що чинна 6

любов’ю. Бiгли ви добре. Хто заборонив вам коритися правдi? Таке переконання не вiд Того, Хто 7, 8

вас покликав. Трохи розчини квасить усе тiсто! Я в Господi маю надiю на вас, що нiчого iншого 9, 10

думати не будете ви. А хто вас непокоїть, осуджений буде, хоч би вiн хто був! Чого ж, браття, мене 11

ще переслiдують, коли я обрiзання ще проповiдую? Тодi спокуса хреста в нiщо обертається! О, 12

коли б були навiть вiдсiченi тi, хто пiдбурює вас! Бо ви, браття, на волю покликанi, але щоб ваша 13

воля не стала приводом догоджати тiлу, а любов’ю служити один одному! Бо ввесь Закон в однiм 14

словi мiститься: Люби свого ближнього, як самого себе! Коли ж ви гризете та їсте один одного, 15

то глядiть, щоб не знищили ви один одного! I кажу: ходiть за духом, i не вчините пожадливости 16

тiла, бо тiло бажає противного духовi, а дух противного тiлу, i супротивнi вони один одному, щоб 17

ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не пiд Законом. Учинки тiла явнi, то 18, 19

є: перелюб, нечистiсть, розпуста, iдолослуження, чари, ворожнечi, сварка, заздрiсть, гнiв, супе- 20

речки, незгоди, єресi, завидки, п’янство, гулянки й подiбне до цього. Я про це попереджую вас, як 21

i попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого! А плiд духа: любов, 22

радiсть, мир, довготерпiння, добрiсть, милосердя, вiра, лагiднiсть, здержливiсть: Закону нема на 23

таких! А тi, що Христовi Iсусовi, розп’яли вони тiло з пожадливостями та з похотями. Коли ду- 24, 25

хом живемо, то й духом ходiмо! Не будьмо чванливi, не дражнiмо один одного, не завидуймо один 26

одному!
Браття, як людина й упаде в який прогрiх, то ви, духовнi, виправляйте такого духом лагiдности, 6

сам себе доглядаючи, щоб не спокусився й ти! Носiть тягарi один одного, i так виконаєте закона 2

Христового. Коли бо хто думає, що вiн щось, бувши нiщо, сам себе той обманює. Нехай кожен 3, 4

дослiджує дiло своє, i тодi матиме тiльки в собi похвалу, а не в iншому! Бо кожен нестиме свiй 5

власний тягар! А хто слова навчається, нехай дiлиться всяким добром iз навчаючим. Не обма- 6, 7

нюйтеся, Бог осмiяний бути не може. Бо що тiльки людина посiє, те саме й пожне! Бо хто сiє 8

для власного тiла свого, той вiд тiла тлiння пожне. А хто сiє для духа, той вiд духа пожне життя
вiчне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, 9, 10

поки маємо час, усiм робiмо добро, а найбiльш одновiрним! Погляньте, якими великими буквами 11

я написав вам своєю рукою! Усi тi, хто бажає хвалитися тiлом, змушують вас обрiзуватись, щоб 12

тiльки вони не були переслiдуванi за хреста Христового. Бо навiть i тi, хто обрiзується, самi не 13

зберiгають Закона, а хочуть, щоб ви обрiзувались, щоб хвалитися їм вашим тiлом. А щодо мене, 14

то нехай нiчим не хвалюся, хiба тiльки хрестом Господа нашого Iсуса Христа, що ним розп’ятий
свiт для мене, а я для свiту. Бо сили немає анi обрiзання, анi необрiзання, а створiння нове. А всi 15, 16

тi, хто пiде за цим правилом, мир та милiсть на них, i на Iзраїля Божого! Зрештою, хай нiхто не 17

турбує мене, бо ношу я Iсусовi рани на тiлi своїм!... Благодать Господа нашого Iсуса Христа нехай 18

буде з духом вашим, браття! Амiнь.



ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО ЕФЕСЯН

П
авло, з волi Божої апостол Христа Iсуса, святим, що в Ефесi, i вiрним у Христi Iсусi,1
нехай буде вам благодать та мир вiд Бога, Отця нашого, i Господа Iсуса Христа! Бла-2, 3

гословенний Бог i Отець Господа нашого Iсуса Христа, що нас у Христi поблагословив
усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у Ньому Вiн нас перше за-4

ложення свiту, щоб були перед Ним ми святi й непорочнi, у любовi, призначивши наперед, щоб нас5

усиновити для Себе Iсусом Христом, за вподобанням волi Своєї, на хвалу слави благодатi Сво-6

єї, якою Вiн обдарував нас в Улюбленiм, що маємо в Ньому вiдкуплення кров’ю Його, прощення7

провин, через багатство благодатi Його, яку Вiн намножив у нас у всякiй премудростi й розважно-8

стi, об’явивши нам таємницю волi Своєї за Своїм уподобанням, яке постановив у Самому Собi,9

для урядження виповнення часiв, щоб усе об’єднати в Христi, що на небi, i що на землi. У Нiм,10, 11

що в Нiм стали ми й спадкоємцями, бувши призначенi наперед постановою Того, Хто все чинить за
радою волi Своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надiялися на Христа. У Ньому12, 13

й ви, як почули були слово iстини, Євангелiю спасiння свого, та в Нього й увiрували, запечатанi
стали Святим Духом обiтницi, Який є завдаток нашого спадку, на викуп здобутого, на хвалу Його14

слави! Тому й я, прочувши про вашу вiру в Господа Iсуса, i про любов до всiх святих, не перестаю15, 16

за вас дякувати, i в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Iсуса Христа, Отець17

слави, дав вам Духа премудрости та вiдкриття для пiзнання Його, просвiтив очi вашого серця, щоб18

ви зрозумiли, до якої надiї Вiн вас закликає, i який багатий Його славний спадок у святих, i яка19

безмiрна велич Його сили в нас, що вiруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Вiн у20

Христi, воскресивши iз мертвих Його, i посадивши на небi праворуч Себе, вище вiд усякого уряду,21

i влади, i сили, i панування, i всякого ймення, що назване не тiльки в цiм вiцi, але й у майбутньому.
I все впокорив Вiн пiд ноги Йому, i Його дав найвище за все за Голову Церкви, а вона Його тiло,22, 23

повня Того, що все всiм наповняє!
I вас, що мертвi були через вашi провини й грiхи, в яких ви колись проживали за звичаєм вiку2, 2

цього, за волею князя, що панує в повiтрi, духа, що працює тепер у неслухняних, мiж якими й усi3

ми проживали колись у пожадливостях нашого тiла, як чинили волю тiла й думок, i з природи були
дiтьми гнiву, як i iншi, Бог же, багатий на милосердя, через Свою превелику любов, що нею Вiн нас4

полюбив, i нас, що мертвi були через прогрiхи, оживив разом iз Христом, спасенi ви благодаттю, i5, 6

разом iз Ним воскресив, i разом iз Ним посадив на небесних мiсцях у Христi Iсусi, щоб у наступних7

вiках показати безмiрне багатство благодатi Своєї в добростi до нас у Христi Iсусi. Бо спасенi ви8

благодаттю через вiру, а це не вiд вас, то дар Божий, не вiд дiл, щоб нiхто не хвалився. Бо ми9, 10

Його твориво, створенi в Христi Iсусi на добрi дiла, якi Бог наперед приготував, щоб ми в них
перебували. Отож, пам’ятайте, що ви, колись тiлом погани, що вас так званi рукотворно обрiзанi11

на тiлi звуть необрiзаними, що ви того часу були без Христа, вiдлученi вiд громади iзраїльської, i12

чужi заповiтам обiтницi, не мавши надiї й без Бога на свiтi. А тепер у Христi Iсусi ви, що колись13

далекi були, стали близькi Христовою кров’ю. Вiн бо наш мир, що вчинив iз двох одне й зруйнував14

серединну перегороду, ворожнечу, Своїм тiлом, Вiн Своєю наукою знищив Закона заповiдей, щоб15

з обох збудувати Собою одного нового чоловiка, мир чинивши, i хрестом примирити iз Богом обох16

в однiм тiлi, ворожнечу на ньому забивши. I, прийшовши, Вiн благовiстив мир вам, далеким, i17

мир близьким, бо обоє Ним маємо приступ у Дусi однiм до Отця. Отже, ви вже не чужi й не18, 19

приходьки, а спiвгорожани святим, i домашнi для Бога, збудованi на основi апостолiв i пророкiв,20

де нарiжним каменем є Сам Iсус Христос, що на ньому вся будiвля, улад побудована, росте в21

святий храм у Господi, що на ньому i ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу.22

Через це я, Павло, є в’язень Iсуса Христа за вас, поган, якщо ви тiльки чули про зарядження3, 2

Божої благодатi, що для вас менi дана. Бо менi вiдкриттям об’явилась була таємниця, як писав3

я вам коротко вище, з чого можете ви, читаючи, пiзнати моє розумiння таємницi Христової. А4, 5

вона за iнших поколiнь не була оголошена людським синам, як вiдкрилась тепер через Духа Його
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святим апостолам i пророкам, що погани спiвспадкоємцi, i одне тiло, i спiвучасники Його обiтницi 6

в Христi Iсусi через Євангелiю, якiй служителем я став через дар благодатi Божої, що дана менi 7

чином сили Його. Менi, найменшому вiд усiх святих, дана була оця благодать, благовiстити пога- 8

нам недослiджене багатство Христове, та висвiтлити, що то є зарядження таємницi, яка вiд вiкiв 9

захована в Бозi, Який створив усе, щоб тепер через Церкву була оголошена початкам та владам 10

на небi найрiзнiша мудрiсть Божа, за вiдвiчної постанови, яку Вiн учинив у Христi Iсусi, Господi 11

нашiм, в Якiм маємо вiдвагу та доступ у надiї через вiру в Нього. Тому то благаю я вас не занепа- 12, 13

дати духом через терпiння моє через вас, бо воно ваша слава. Для того схиляю колiна свої перед 14

Отцем, що вiд Нього має ймення кожен рiд на небi й на землi, щоб Вiн дав вам за багатством 15, 16

слави Своєї силою змiцнитися через Духа Його в чоловiковi внутрiшнiм, щоб Христос через вi- 17

ру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорiненi й основанi в любовi, змогли зрозумiти зо всiма 18

святими, що то ширина й довжина, i глибина й вишина, i пiзнати Христову любов, яка перевищує 19

знання, щоб були ви наповненi всякою повнотою Божою. А Тому, Хто може зробити значно бiльш 20

над усе, чого просимо або думаємо, силою, що дiє в нас, Тому слава в Церквi та в Христi Iсусi на 21

всi поколiння на вiчнi вiки. Амiнь.
Отож, благаю вас я, в’язень у Господi, щоб ви поводилися гiдно покликання, що до нього по- 4

кликано вас, зо всякою покорою та лагiднiстю, з довготерпiнням, у любовi терплячи один одного, 2

пильнуючи зберiгати єднiсть духа в союзi миру. Одне тiло, один дух, як i були ви покликанi в однiй 3, 4

надiї вашого покликання. Один Господь, одна вiра, одне хрищення, один Бог i Отець усiх, що Вiн 5, 6

над усiма, i через усiх, i в усiх. А кожному з нас дана благодать у мiру дару Христового. Тому й 7, 8

сказано: Пiднявшися на висоту, Ти полонених набрав i людям дав дари! А те, що пiднявся був, 9

що то, як не те, що перше й зiйшов був до найнижчих мiсць землi? Хто зiйшов був, Той саме й 10

пiднявся високо над усi небеса, щоб наповнити все. I Вiн, отож, настановив одних за апостолiв, 11

одних за пророкiв, а тих за благовiсникiв, а тих за пастирiв та вчителiв, щоб приготувати святих 12

на дiло служби для збудування тiла Христового, аж поки ми всi не досягнемо з’єднання вiри й 13

пiзнання Сина Божого, Мужа досконалого, у мiру зросту Христової повноти, щоб бiльш не були 14

ми малолiтками, що хитаються й захоплюються вiд усякого вiтру науки за людською оманою та
за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовнi в любовi, i в усьому зростали в Нього, 15

а Вiн Голова, Христос. А з Нього все тiло, складене й зв’язане всяким допомiчним суглобом, у 16

мiру чинности кожного окремого члена, чинить зрiст тiла на будування самого себе любов’ю. От- 17

же, говорю я це й свiдкую в Господi, щоб ви бiльш не поводилися, як поводяться погани в марнотi
свого розуму, вони запамороченi розумом, вiдчуженi вiд життя Божого за неуцтво, що в них, за 18

ствердiлiсть їхнiх сердець, вони отупiли й вiддалися розпустi, щоб чинити всяку нечисть iз зажер- 19

ливiстю. Але ви не так пiзнали Христа, якщо ви чули про Нього, i навчилися в Нiм, бо правда 20, 21

в Iсусi, щоб вiдкинути, за першим поступованням, старого чоловiка, який зотлiває в звабливих 22

пожадливостях, та вiдновлятися духом вашого розуму, i зодягнутися в нового чоловiка, створе- 23, 24

ного за Богом у справедливостi й святостi правди. Тому то, неправду вiдкинувши, говорiть кожен 25

правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнiвайтеся, та не грiшiть, сонце нехай не 26

заходить у вашому гнiвi, i мiсця дияволовi не давайте! Хто крав, нехай бiльше не краде, а краще 27, 28

нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жадне слово 29

гниле не виходить iз уст ваших, але тiльки таке, що добре на потрiбне збудування, щоб воно подало
благодать тим, хто чує. I не засмучуйте Духа Святого Божого, Яким ви запечатанi на день викупу. 30

Усяке подратування, i гнiв, i лютiсть, i крик, i лайка нехай буде взято вiд вас разом iз усякою зло- 31

бою. А ви один до одного будьте ласкавi, милостивi, прощаючи один одному, як i Бог через Христа 32

вам простив!
Отже, будьте наслiдувачами Боговi, як улюбленi дiти, i поводьтеся в любовi, як i Христос по- 5, 2

любив вас, i видав за нас Самого Себе, як дар i жертву Боговi на приємнi пахощi. А розпуста та 3

нечисть усяка й зажерливiсть нехай навiть не згадуються помiж вами, як личить святим, i гидота, 4

i марнословство або жарти, що непристойнi вам, але краще дякування. Знайте бо це, що жаден 5

розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що вiн iдолянин, не має спадку в Христовому й Божо-
му Царствi! Нехай вас не зводить нiхто словами марнотними, бо гнiв Божий приходить за них на 6

неслухняних, тож не будьте їм спiльниками! Ви бо були колись темрявою, тепер же ви свiтло в 7, 8

Господi, поводьтеся, як дiти свiтла, бо плiд свiтла знаходиться в кожнiй добростi, i праведностi, i 9
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правдi. Допевняйтеся, що приємне для Господа, i не берiть участи в неплiдних дiлах темряви, а10, 11

краще й докоряйте. Бо соромно навiть казати про те, що роблять вони потаємно! Усе ж те, що12, 13

свiтлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то свiтло. Через це то й говорить: Спля-14

чий, вставай, i воскресни iз мертвих, i Христос освiтлить тебе! Отож, уважайте, щоб поводитися15

обережно, не як немудрi, але як мудрi, використовуючи час, днi бо лукавi! Через це не будьте не-16, 17

розумнi, але розумiйте, що є воля Господня. I не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще18

наповнюйтесь Духом, розмовляючи помiж собою псалмами, i гiмнами, i пiснями духовними, спiв-19

аючи й граючи в серцi своєму для Господа, дякуючи завжди за все Боговi й Отцевi в Iм’я Господа20

нашого Iсуса Христа, корячися один одному у Христовiм страху. Дружини, корiться своїм чоло-21, 22

вiкам, як Господевi, бо чоловiк голова дружини, як i Христос Голова Церкви, Сам Спаситель тiла!23

I як кориться Церква Христовi, так i дружини своїм чоловiкам у всьому. Чоловiки, любiть своїх24, 25

дружин, як i Христос полюбив Церкву, i вiддав за неї Себе, щоб її освятити, очистивши водяним26

купелем у словi, щоб поставити її Собi славною Церквою, що не має плями чи вади, чи чогось27

такого, але щоб була свята й непорочна! Чоловiки повиннi любити дружин своїх так, як власнi тi-28

ла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо нiколи нiхто не зненавидiв власного29

тiла, а годує та грiє його, як i Христос Церкву, бо ми члени Тiла Його вiд тiла Його й вiд костей30

Його! Покине тому чоловiк батька й матiр, i пристане до дружини своєї, i будуть обоє вони одним31

тiлом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про Церкву! Отже, нехай кожен зокрема iз32, 33

вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловiка!
Дiти, слухайтеся своїх батькiв у Господi, бо це справедливе! Шануй свого батька та матiр це6, 2

перша заповiдь з обiтницею, щоб добре велося тобi, i щоб ти був на землi довголiтнiй! А батьки,3, 4

не дратуйте дiтей своїх, а виховуйте їх в напоминаннi й остереженнi Божому! Раби, слухайтеся тi-5

лесних панiв зо страхом i тремтiнням у простотi серця вашого, як Христа! Не працюйте тiльки про6

людське око, немов чоловiковгодники, а як раби Христовi, чинiть вiд душi волю Божу, служiть iз7

зичливiстю, немов Господевi, а не людям! Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одер-8

жить вiд Господа, чи то раб, чи то вiльний. А пани, чинiть їм те саме, занехаюйте погрози, знайте,9

що для вас i для них є на небi Господь, а Вiн на обличчя не дивиться! Нарештi, мої брати, змiцняй-10

теся Господом та могутнiстю сили Його! Зодягнiться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати11

проти хитрощiв диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тiла, але проти початкiв,12

проти влади, проти свiтоправителiв цiєї темряви, проти пiднебесних духiв злоби. Через це вiзьмiть13

повну Божу зброю, щоб могли ви дати опiр дня злого, i, все виконавши, витримати. Отже, стiйте,14

пiдперезавши стегна свої правдою, i зодягнувшись у броню праведности, i взувши ноги в готовiсть15

Євангелiї миру. А найбiльш над усе вiзьмiть щита вiри, яким зможете погасити всi огненнi стрiли16

лукавого. Вiзьмiть i шолома спасiння, i меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою й17, 18

благанням кожного часу молiться духом, а для того пильнуйте з повною витривалiстю та молитвою
за всiх святих, i за мене, щоб дане було менi слово вiдкрити уста свої, i зо смiливiстю провiщати19

таємницю Євангелiї, для якої посол я в кайданах, щоб смiливо про неї звiщати, як належить менi.20

А щоб знали i ви щось про мене, та що я роблю, то все вам розповiсть Тихик, улюблений брат i в21

Господi вiрний служитель, якого послав я до вас на це саме, щоб довiдалися ви про нас, i щоб вашi22

серця вiн потiшив. Мир братам i любов iз вiрою вiд Бога Отця й Господа Iсуса Христа! Благодать23, 24

зо всiма, що незмiнно люблять Господа нашого Iсуса Христа! Амiнь.



ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО ФИЛИП’ЯН

П
авло й Тимофiй, раби Христа Iсуса, до всiх святих у Христi Iсусi, що знаходяться в Фи- 1
липах, з єпископами та дияконами: благодать вам i мир вiд Бога, Отця нашого, i Го- 2

спода Iсуса Христа! Дякую Боговi своєму при кожнiй згадцi про вас, i завжди в усякiй 3, 4

молитвi своїй за всiх вас чиню я молитву з радощами, за участь вашу в Євангелiї вiд 5

першого дня аж дотепер. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре дiло, виконає його аж 6

до дня Христа Iсуса. Бо то справедливо менi думати це про всiх вас, бо я маю вас у серцi, а ви 7

всi в кайданах моїх, i в оборонi, i в утвердженнi Євангелiї спiльники мої в благодатi. Бо Бог менi 8

свiдок, що тужу я за вами всiма в сердечнiй любовi Христа Iсуса. I молюсь я про те, щоб ваша 9

любов примножалась ще бiльше та бiльше в пiзнаннi й усякiм дослiдженнi, щоб ви дослiджували 10

те, що краще, щоб чистi та цiлi були Христового дня, наповненi плодiв праведности через Iсуса 11

Христа, на славу та на хвалу Божу. Бажаю ж я, браття, щоб вiдали ви, що те, що сталось менi, 12

вийшло бiльше на успiх Євангелiї, бо в усiй преторiї та всiм iншим стали вiдомi кайдани мої за 13

Христа. А багато братiв у Господi через кайдани мої посмiлiли та ще бiльше вiдважилися Сло- 14

во Боже звiщати безстрашно. Однi, правда, i через заздрощi та колотнечу, другi ж iз доброї волi 15

Христа проповiдують; а iншi з любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелiї; а iншi 16, 17

через пiдступ звiщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданiв моїх. Але що 18

ж? У всякому разi, чи облудно, чи щиро, Христос проповiдується, а тим я радiю та й буду радiти.
Бо знаю, що це буде менi на спасiння через вашу молитву й допомогу Духа Iсуса Христа, через 19, 20

чекання й надiю мою, що я нi в чому не буду посоромлений, але цiлою смiливiстю, як завжди, так
i тепер Христос буде звеличений у тiлi моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя то 21

Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тiлi то для мене плiд дiла, то не знаю, що вибрати. 22

Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно лiпше. А 23, 24

щоб полишатися в тiлi, то це потрiбнiш ради вас. I оце знаю певно, що залишусь я, i пробуватиму з 25

вами всiма вам на користь та на радощi в вiрi, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христi 26

Iсусi, коли знову прийду я до вас. Тiльки живiть згiдно з Христовою Євангелiєю, щоб, чи прийду 27

я й побачу вас, чи й не бувши почув я про вас, що ви стоїте в однiм дусi, борючись однодушно за
вiру євангельську, i нi в чому не боячися противникiв; це їм доказ загибелi, вам же спасiння. А це 28

вiд Бога! Бо вчинено вам за Христа добродiйство, не тiльки вiрувати в Нього, але i страждати за 29

Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в менi, а тепер чуєте про мене. 30

Отож, коли є в Христi яка заохота, коли є яка потiха любови, коли є яка спiльнота духа, коли 2
є яке серце та милосердя, то доповнiть радiсть мою: щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму 2

любов, одну згоду й один розум! Не робiть нiчого пiдступом або з чванливости, але в покорi майте 3

один одного за бiльшого вiд себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен i про iнших. Нехай у 4, 5

вас будуть тi самi думки, що й у Христi Iсусi! Вiн, бувши в Божiй подобi, не вважав за захват бути 6

Боговi рiвним, але Вiн умалив Самого Себе, прийнявши вигляд раба, ставши подiбним до людини; 7

i подобою ставши, як людина, Вiн упокорив Себе, бувши слухняний аж до смерти, i то смерти хре- 8

сної... Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Iм’я, що вище над кожне iм’я, щоб перед Iсусовим 9, 10

Iм’ям вклонялося кожне колiно небесних, i земних, i пiдземних, i щоб кожен язик визнавав: Iсус 11

Христос то Господь, на славу Бога Отця! Отож, мої любi, як ви завжди слухнянi були не тiльки 12

в моїй присутностi, але значно бiльше тепер, у моїй вiдсутностi, зо страхом i тремтiнням виконуйте
своє спасiння. Бо то Бог викликає в вас i хотiння, i чин за доброю волею Своєю. Робiть усе без 13, 14

нарiкання та сумнiву, щоб були ви бездоганнi та щирi, невиннi дiти Божi серед лукавого та роз- 15

пусного роду, що в ньому ви сяєте, як свiтла в свiтi, додержуючи слово життя на похвалу менi в 16

день Христа, що я бiг не надармо, що я працював не надармо. Та хоч i стаю я жертвою при жертвi 17

i при службi вашої вiри, я радiю та тiшуся разом iз вами всiма. Тiштесь тим самим i ви, i тiштеся 18

разом зо мною! Надiюся в Господi Iсусi незабаром послати до вас Тимофiя, щоб i я змiцнiв духом, 19

розiзнавши про вас. Бо я однодумця не маю нi одного, щоб щирiше подбав вiн про вас. Усi бо 20, 21

шукають свого, а не Христового Iсусового. Та ви знаєте досвiд його, бо вiн, немов батьковi син, 22
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зо мною служив для Євангелiї. Отже, маю надiю негайно послати цього, як тiльки довiдаюся, що23

буде зо мною. Але в Господi маю надiю, що й сам незабаром прибуду до вас. Але я вважав за по-24, 25

трiбне послати до вас брата Епафродита, свого спiвробiтника та спiвбойовника, вашого апостола
й служителя в потребi моїй, бо вiн побивався за вами всiма, i сумував через те, що ви чули, що вiн26

хворував. Бо смертельно вiн був хворував. Але змилувався Бог над ним, i не тiльки над ним, але27

й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож, тим швидше послав я його, щоб тiшились ви,28

його знову побачивши, i щоб без смутку я був. Тож приймiть його в Господi з повною радiстю, i29

майте в пошанi таких, бо за дiло Христове наблизився був аж до смерти, наражаючи на небезпеку30

життя, щоб доповнити ваш нестаток служiння для мене.
Зрештою, браття мої, радiйте у Господi! Писати вам те саме не прикро менi, а для вас це навчаль-3

не. Стережiться собак, стережiться працiвникiв лихих, стережiться обрiзання! Бо обрiзання то2, 3

ми, що служимо Боговi духом, а хвалимося Христом Iсусом, i не кладемо надiї на тiло, хоч i я мiг4

би мати надiю на тiло. Як хто iнший на тiло надiятись думає, то тим бiльше я, обрiзаний восьмого5

дня, з роду Iзраїля, з племени Венiяминового, єврей iз євреїв, фарисей за Законом. Через горли-6

вiсть я був переслiдував Церкву, бувши невинний, щодо правди в Законi. Але те, що для мене було7

за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного8

познання Христа Iсуса, мого Господа, що я ради Нього вiдмовився всього, i вважаю все за смiття,
щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нiм не з власною праведнiстю, яка вiд Закону, але з тiєю,9

що з вiри в Христа, праведнiстю вiд Бога за вiрою, щоб пiзнати Його й силу Його воскресення,10

та участь у муках Його, уподоблюючись Його смертi, аби досягнути якось воскресення з мертвих.11

Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим i Хри-12

стос Iсус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тiльки, забуваючи те, що13

позаду, i спiшачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого14

в Христi Iсусi. Тож усi, хто досконалий, думаймо це; коли ж думаєте ви щось iнше, то Бог вам15

вiдкриє й це. Та до чого дiйшли ми, поступаймо в тiм самiм далi. Будьте до мене подiбнi, браття, i16, 17

дивiться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взiр нас. Багато бо хто, що про них я вам часто18

казав, а тепер говорю навiть плачучи, поводяться, як вороги хреста Христового. Їхнiй кiнець то19

загибiль, шлунок їхнiй бог, а слава в їхньому соромi... Вони думають тiльки про земне! Життя ж20

наше на небесах, звiдки ждемо й Спасителя, Господа Iсуса Христа, Який перемiнить тiло нашого21

пониження, щоб стало подiбне до славного тiла Його, силою, якою Вiн може i все пiдкорити Собi.
Отож, мої браття улюбленi, за якими так сильно тужу, моя радосте й вiнче, так у Господi стiйте,4

улюбленi! Благаю Еводiю, благаю й Синтихiю думати однаково в Господi. Так, благаю й тебе,2, 3

товаришу вiрний, допомагай тим, хто в боротьбi за Євангелiю помагали менi та Климентовi й iн-
шим моїм спiвробiтникам, яких iмення записанi в Книзi Життя. Радiйте в Господi завсiди, i знову4

кажу: радiйте! Ваша лагiднiсть хай буде вiдома всiм людям. Господь близько! Нi про що не тур-5, 6

буйтесь, а в усьому нехай виявляються Боговi вашi бажання молитвою й проханням з подякою.
I мир Божий, що вищий вiд усякого розуму, хай береже серця вашi та вашi думки у Христi Iсусi.7

Наостанку, браття, що тiльки правдиве, що тiльки чесне, що тiльки праведне, що тiльки чисте, що8

тiльки любе, що тiльки гiдне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це! Чого ви9

вiд мене й навчилися, i прийняли, i чули та бачили, робiть те! I Бог миру буде з вами! Я вельми10

потiшився в Господi, що справдi ви вже нових сил набули пiклуватись про мене; ви й давнiш пiклу-
вались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним11

iз того, що маю. Умiю я й бути в упокореннi, умiю бути й у достатку. Я привчився до всього й у12

всiм: насищатися й голод терпiти, мати достаток i бути в недостачi. Я все можу в Тiм, Хто мене13

пiдкрiпляє, в Iсусi Христi. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горi. I знаєте й ви, фи-14, 15

лип’яни, що на початку благовiстя, коли я з Македонiї вийшов, не прилучилась була жадна Церква
до справи давання й приймання для мене, самi тiльки ви, що i раз, i вдруге менi на потреби мої16

посилали й до Солуня. Кажу це не тому, щоб шукав я давання, я шукаю плоду, що примножує-17

ться на рiч вашу. Та все я одержав, i маю достаток. Маю повно, прийнявши вiд Епафродита, що18

ви послали, як пахощi запашнi, жертву приємну, Боговi вгодну. А мiй Бог нехай виповнить вашу19

всяку потребу за Своїм багатством у Славi, у Христi Iсусi. А Боговi й нашому Отцевi слава на20

вiки вiкiв. Амiнь. Вiтайте кожного святого у Христi Iсусi. Вiтають вас браття, присутнi зо мною.21
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Вiтають вас усi святi, а найбiльше тi, хто з кесаревого дому. Благодать Господа Iсуса Христа зо 22, 23

всiма вами! Амiнь.



ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО КОЛОСЯН

П
авло, iз волi Божої апостол Христа Iсуса, i брат Тимофiй до святих i вiрних братiв у1, 2

Христi, що в Колосах: благодать вам i мир вiд Бога, Отця нашого! Ми дякуємо Бого-3

вi, Отцевi Господа нашого Iсуса Христа, завжди за вас молячись, прочувши про вашу4

вiру в Христа Iсуса та про любов, яку маєте до всiх святих через надiю, приготовану в5

небi для вас, що про неї давнiше ви чули в словi iстини Євангелiї, що до вас прибула, i на цiлому6

свiтi плодоносна й росте, як i в вас, з того дня, коли ви почули й пiзнали благодать Божу в правдi.
Отак ви i навчилися вiд Епафра, улюбленого спiвробiтника нашого, що за вас вiн вiрний служитель7

Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов. Через це то й ми з того дня, як почули, не пере-8, 9

стаємо молитись за вас та просити, щоб для пiзнання волi Його були ви наповненi всякою мудрiстю
й розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженнi, в усякому10

доброму дiлi приносячи плiд i зростаючи в пiзнаннi Бога, змiцняючись усякою силою за могучiстю11

слави Його для всякої витривалости й довготерпiння з радiстю, дякуючи Отцевi, що вчинив нас12

достойними участи в спадщинi святих у свiтлi, що визволив нас iз влади темряви й переставив нас13

до Царства Свого улюбленого Сина, в Якiм маємо вiдкуплення i прощення грiхiв. Вiн є образ14, 15

невидимого Бога, роджений перш усякого творива. Бо то Ним створено все на небi й на землi, ви-16

диме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через Нього
й для Нього створено! А Вiн є перший вiд усього, i все Ним стоїть. I Вiн Голова тiла, Церкви. Вiн17, 18

початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому Вiн мав першенство. Бо вгодно було, щоб у Нiм19

перебувала вся повнота, i щоб Ним поєднати з Собою все, примиривши кров’ю хреста Його, через20

Нього, чи то земне, чи то небесне. I вас, що були колись вiдчуженi й вороги думкою в злих учин-21

ках, тепер же примирив смертю в людськiм тiлi Його, щоб учинити вас святими, i непорочними, i22

неповинними перед Собою, якщо тiльки пробуваєте в вiрi твердi та сталi, i не вiдпадаєте вiд надiї23

Євангелiї, що ви чули її, яка проповiдана всьому створiнню пiд небом, якiй я, Павло, став служи-
телем. Тепер я радiю в стражданнях своїх за вас, i доповнюю недостачу скорботи Христової в тiлi24

своїм за тiло Його, що воно Церква; якiй я став служителем за Божим зарядженням, що для вас25

менi дане, щоб виконати Слово Боже, Таємницю, заховану вiд вiкiв i поколiнь, а тепер виявлену26

Його святим, що їм Бог захотiв показати, яке багатство слави цiєї таємницi мiж поганами, а вона27

Христос у вас, надiя слави! Його ми проповiдуємо, нагадуючи кожнiй людинi й навчаючи кожну28

людину всякої мудрости, щоб учинити кожну людину досконалою в Христi. У тому й працюю я,29

борючися силою Його, яка сильно дiє в менi.
Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас i за тих, хто в Лаодикiї, i за всiх, хто не2

бачив мого тiлесного обличчя. Хай потiшаться їхнi серця, у любовi поєднанi, для всякого багат-2

ства повного розумiння, для пiзнання таємницi Бога, Христа, в Якому всi скарби премудрости й3

пiзнання захованi. А це говорю, щоб нiхто вас не звiв фальшивими доводами при суперечцi. Бо4, 5

хоч тiлом я й неприсутнiй, та духом я з вами, i з радiстю бачу ваш порядок та твердiсть вашої вiри в
Христа. Отже, як ви прийняли були Христа Iсуса Господа, так i в Ньому ходiть, бувши вкорiненi6, 7

й збудованi на Ньому, та змiцненi в вiрi, як вас навчено, збагачуючись у нiй з подякою. Стережi-8

ться, щоб нiхто вас не звiв фiлософiєю та марною оманою за переданням людським, за стихiями
свiту, а не за Христом, бо в Ньому тiлесно живе вся повнота Божества. I ви маєте в Нiм повноту,9, 10

а Вiн Голова всякої влади й начальства. Ви в Ньому були й обрiзанi нерукотворним обрiзанням,11

скинувши людське тiло грiховне в Христовiм обрiзаннi. Ви були з Ним похованi у хрищеннi, у12

Ньому ви й разом воскресли через вiру в силу Бога, що Вiн з мертвих Його воскресив. I вас, що13

мертвi були в грiхах та в необрiзаннi вашого тiла, Вiн оживив разом iз Ним, простивши усi грiхи,
знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Вiн iз середини взяв його та й прибив14

його на хрестi, роззброївши влади й начальства, смiливо їх вивiв на посмiховисько, перемiгши їх15

на хрестi! Тож, хай нiхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомiсяч-16

чя, чи за суботи, бо це тiнь майбутнього, а тiло Христове. Нехай вас не зводить нiхто удаваною17, 18
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покорою та службою Анголам, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм
тiлесним розумом, а не тримачись Голови, вiд Якої все тiло, суглобами й зв’язями з’єднане й змi- 19

цнене, росте зростом Божим. Отож, як ви вмерли з Христом для стихiй свiту, то чого ви, немов тi, 20

хто в свiтi живе, пристаєте на постанови: не дотикайся, анi їж, анi рухай, бо то все знищиться, як 21, 22

уживати його, за приказами та наукою людською. Воно ж має вид мудрости в самовiльнiй службi 23

й покорi та в знесилюваннi тiла, та не має якогось значення, хiба щодо насичення тiла.
Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорi, де сидить Христос по Божiй 3

правицi. Думайте про те, що вгорi, а не про те, що на землi. Бож ви вмерли, а життя ваше сховане 2, 3

в Бозi з Христом. Коли з’явиться Христос, наше життя, тодi з’явитеся з Ним у славi i ви. Отож, 4, 5

умертвiть вашi земнi члени: розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливiсть та зажерливiсть, що
вона iдолослуження, бо гнiв Божий приходить за них на неслухняних. I ви помiж ними ходили 6, 7

колись, як жили помiж ними. Тепер же вiдкиньте i ви все оте: гнiв, лютiсть, злобу, богозневагу, 8

безсоромнi слова з ваших уст. Не кажiть неправди один на одного, якщо скинули з себе люди- 9

ну стародавню з її вчинками, та зодягнулися в нову, що вiдновлюється для пiзнання за образом 10

Створителя її, де нема анi геллена, анi юдея, обрiзання та необрiзання, варвара, скита, раба, вiль- 11

ного, але все та в усьому Христос! Отож, зодягнiться, як Божi вибранцi, святi та улюбленi, у щире 12

милосердя, добротливiсть, покору, лагiднiсть, довготерпiння. Терпiть один одного, i прощайте со- 13

бi, коли б мав хто на кого оскарження. Як i Христос вам простив, робiть так i ви! А над усiм тим 14

зодягнiться в любов, що вона союз досконалости! I нехай мир Божий панує у ваших серцях, до 15

якого й були ви покликанi в одному тiлi. I вдячними будьте! Слово Христове нехай пробуває в 16

вас рясно, у всякiй премудростi. Навчайте та напоумляйте самих себе! Вдячно спiвайте у ваших
серцях Господевi псалми, гiмни, духовнi пiснi! I все, що тiльки робите словом чи дiлом, усе робiть 17

у Iм’я Господа Iсуса, дякуючи через Нього Боговi й Отцевi. Дружини, слухайтеся чоловiкiв сво- 18

їх, як лицює то в Господi! Чоловiки, любiть дружин своїх, i не будьте суворi до них! Дiти, будьте 19, 20

слухнянi в усьому батькам, бо це Господевi приємне! Батьки, не дратуйте дiтей своїх, щоб на дусi 21

не впали вони! Раби, слухайтеся в усьому тiлесних панiв, i не працюйте тiльки про людське око, 22

немов пiдлещуючись, але в простотi серця, боячися Бога! I все, що тiльки чините, робiть вiд душi, 23

немов Господевi, а не людям! Знайте, що вiд Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите 24

ви Господевi Христовi. А хто кривдить, той одержить за свою кривду. Бо не дивиться Бог на особу! 25

Пани, виявляйте до рабiв справедливiсть та рiвнiсть, i знайте, що й для вас є на небi Господь! 4
Будьте тривалi в молитвi, i пильнуйте з подякою в нiй! Молiться разом i за нас, щоб Бог нам вiд- 2, 3

чинив дверi слова, звiщати таємницю Христову, що за неї я й зв’язаний, щоб з’явив я її, як звiщати 4

належить менi. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди 5, 6

ласкаве, приправлене сiллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному вiдповiдати. Що зо мною, то все 7

вам розповiсть Тихик, улюблений брат i вiрний служитель i спiвробiтник у Господi. Я саме на те 8

його вислав до вас, щоб довiдались ви про нас, i щоб вашi серця вiн потiшив, iз Онисимом, вiрним 9

та улюбленим братом, який з-помiж вас. Вони все вам розповiдять, що дiється тут. Поздоровлює 10

вас Аристарх, ув’язнений разом зо мною, i Марко, небiж Варнавин, що про нього ви дiстали нака-
зи; як прийде до вас, то приймiть його, теж Iсус, на прiзвище Юст, вони iз обрiзаних. Для Божого 11

Царства єдинi вони спiвробiтники, що були менi втiхою. Поздоровлює вас Епафрас, що з ваших, 12

раб Христа Iсуса. Вiн завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконалi були та наповненi всякою
Божою волею. I я свiдчу за нього, що вiн має велику горливiсть про вас та про тих, що знаходяться 13

в Лаодикiї та в Гiєраполi. Вiтає вас Лука, улюблений лiкар, та Димас. Привiтайте братiв, що в 14, 15

Лаодикiї, i Нiмфана, i Церкву домашню його. I як буде прочитаний лист цей у вас, то зробiть, щоб 16

прочитаний був вiн також у Церквi Лаодикiйськiй, а того, що написаний з Лаодикiї, прочитайте i
ви. Та скажiть Архiповi: Доглядай того служiння, що прийняв його в Господi, щоб ти його виконав! 17

Привiтання моєю рукою Павловою. Пам’ятайте про пута мої! Благодать Божа нехай буде з вами! 18

Амiнь.



ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО СОЛУНЯН

П
авло й Силуан та Тимофiй до Церкви Солунської в Бозi Отцi й Господi Iсусi Христi:1
благодать вам i мир! Ми дякуємо Боговi завжди за всiх вас, згадуючи вас у наших2

молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше дiло вiри, i про працю любови, i про3

терпiння надiї на Господа нашого Iсуса Христа, перед Богом i Отцем нашим, знаючи,4

Богом улюбленi браття, про ваше обрання. Бо наша Євангелiя не була для вас тiльки у словi, а й5

у силi, i в Дусi Святiм, i з великим упевненням, як знаєте ви, якi ми були помiж вами для вас. I ви6

стали наслiдувачi нам i Господевi, слово прийнявши в великому утисковi з радiстю Духа Святого,
так що ви стали взiрцем для всiх вiруючих у Македонiї та в Ахаї. Бо пронеслося Слово Господнє7, 8

вiд вас не тiльки в Македонiї та в Ахаї, а й до кожного мiста прийшла ваша вiра в Бога, так що
вам непотрiбно казати чогось. Вони бо звiщають про нас, який був прихiд наш до вас, i як ви9

навернулись до Бога вiд iдолiв, щоб служити живому й правдивому Боговi, i з неба очiкувати Сина10

Його, що Його воскресив Вiн iз мертвих, Iсуса, що визволює нас вiд майбутнього гнiву.
Самi бо ви знаєте, браття, прихiд наш до вас, що не марний вiн був. Та хоч ми натерпiлися2, 2

перед тим, i дiзнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми вiдважилися в нашiм Бозi звiщати вам
Божу Євангелiю з великою боротьбою. Бо покликання наше було не з обмани, анi з нечистости,3

анi вiд лукавства, але, як Бог визнав нас гiдними, щоб нам доручити Євангелiю, ми говоримо так,4

не людям догоджуючи, але Боговi, що випробовує нашi серця. Ми слова пiдлесливого не вживали5

нiколи, як знаєте, i не виннi в зажерливостi. Бог свiдок тому! Не шукаємо ми слави в людей, анi в6

вас, анi в iнших. Хоч могли ми потужними бути, як Христовi апостоли, але ми серед вас були тихi,7

немов годувальниця та, яка доглядає дiтей своїх. Так бувши ласкавi до вас, хотiли ми вам передати8

не тiльки Божу Євангелiю, але й душi свої, бо були ви улюбленi нам. Бо ви пам’ятаєте, браття,9

наше струднення й утому: день i нiч ми робили, щоб жадного з вас не обтяжити, i проповiдували
вам Божу Євангелiю. Ви свiдки та Бог, як свято, i праведно, i бездоганно поводилися ми мiж10

вами, вiруючими! Бож знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дiтей своїх власних, просили11, 12

ми вас, i намовлювали та показували, щоб ви гiдно поводилися перед Богом, що покликав вас у
Своє Царство та в славу. Тому то й ми дякуємо Боговi безперестанку, що, прийнявши почуте вiд13

нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є Слово Боже, що й дiє в
вас, вiруючих. Бо стали ви, браття, наслiдувачами Церквам Божим, що в Юдеї в Христi Iсусi, бо14

те саме i ви були витерпiли вiд своїх землякiв, як i тi вiд юдеїв, що вбили вони й Господа Iсуса, i15

пророкiв Його, i вигнали нас, i Боговi не догоджають, i супротивнi всiм людям. Вони забороняють16

нам говорити поганам, щоб спаслися, щоб тим доповняти їм завжди провини свої. Але Божий гнiв
їх спiткає вкiнцi! А ми, браття, на короткий часок розлучившися з вами лицем, а не серцем, тим iз17

бiльшим бажанням силкувались побачити ваше лице. Тим то до вас ми хотiли прийти, я, Павло,18

раз i двiчi, але сатана перешкодив був нам. Бо хто нам надiя, чи радiсть, чи вiнок похвали? Хiба ж19

то й не ви перед Господом нашим Iсусом в Його приходi? Бо ви наша слава та радiсть!20

Тому то, не стерпiвши бiльше, ми схотiли зостатися в Атенах самi, i послали Тимофiя, нашого3, 2

брата й служителя Божого в Христовiй Євангелiї, щоб упевнити вас та потiшити в вашiй вiрi, щоб3

анi один не хитався в цiм горi. Самi бо ви знаєте, що на те нас призначено. Бо коли ми були в4

вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як i сталось, i знаєте ви. Тому й я, не стерпiвши5

бiльше, послав довiдатись про вашу вiру, щоб часом спокусник вас не спокусив, i труд наш не
стався б даремний. А тепер, як вернувся вiд вас Тимофiй i принiс нам радiсну звiстку про вiру та6

вашу любов, i що завжди ви маєте добру пам’ять про нас, i бажаєте бачити нас, як i ми вас, через7

те ми потiшились, браття, за вас, у всякому горi та в нашiй нуждi, ради вашої вiри. Бо тепер ми8

живемо, якщо в Господi ви стоїте! Яку бо подяку ми можемо Боговi дати за вас, за всю радiсть, що9

нею ми тiшимося ради вас перед нашим Богом? Ми вдень та вночi ревно молимося, щоб побачити10

ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашiй вiрi. Сам же Бог i Отець наш, i Господь наш11
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Iсус нехай вирiвняє нашу дорогу до вас! А в вас хай примножить Господь, i нехай збагатить вашу 12

любов один до одного, i до всiх, як i наша є до вас! Нехай Вiн змiцнить серця вашi невинними в 13

святостi перед Богом i нашим Отцем, при приходi Господа нашого Iсуса з усiма святими Його!
А далi, браття, просимо вас та благаємо в Господi Iсусi, щоб, як прийняли ви вiд нас, як нале- 4

жить поводитись вам та догоджувати Боговi, як ви й поводитеся, щоб у тому ще бiльше зростали!
Бо ви знаєте, якi вам накази дали ми Господом Iсусом. Бо це воля Божа, освячення ваше: щоб 2, 3

ви береглись вiд розпусти, щоб кожен iз вас умiв тримати начиння своє в святостi й честi, а не в 4, 5

пристраснiй похотi, як i погани, що Бога не знають. Щоб нiхто не кривдив i не визискував брата 6

свого в якiйбудь справi, бо месник Господь за все це, як i перше казали ми вам та засвiдчили. Бо 7

покликав нас Бог не на нечистiсть, але на освячення. Отож, хто оце вiдкидає, зневажає не люди- 8

ну, а Бога, що нам також дав Свого Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до 9

вас, бо самi ви вiд Бога навченi любити один одного, бо чините те всiм братам у всiй Македонiї. 10

Благаємо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще бiльш ви зростали, i пильно дбали жити спокiйно, 11

займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чу- 12

жими пристойно поводилися, i щоб нi вiд кого не залежали! Не хочу ж я, браття, щоб не вiдали ви 13

про покiйних, щоб ви не сумували, як i iншi, що надiї не мають. Коли бо ми вiруємо, що Iсус був 14

умер i воскрес, так i покiйних через Iсуса приведе Бог iз Ним. Бо це ми вам кажемо словом Госпо- 15

днiм, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покiйних. Сам 16

бо Господь iз наказом, при голосi Архангола та при Божiй сурмi зiйде з неба, i перше воскреснуть
умерлi в Христi, потiм ми, що живемо й зостались, будемо схопленi разом iз ними на хмарах на 17

зустрiч Господню на повiтрi, i так завсiди будемо з Господом. Отож, потiшайте один одного цими 18

словами!
А про часи та про пори, брати, не потрiбно писати до вас, бо самi ви докладно те знаєте, що 5, 2

прийде день Господнiй так, як злодiй вночi. Бо коли говоритимуть: Мир i безпечнiсть, тодi неспо- 3

дiвано прийде загибiль на них, як мука тiєї, що носить в утробi, i вони не втечуть! А ви, браття, 4

не в темрявi, щоб той день захопив вас, як злодiй. Бо ви всi сини свiтла й сини дня. Не належи- 5

мо ми ночi, нi темрявi. Тож не будемо спати, як iншi, а пильнуймо та будьмо тверезi! Тi бо, що 6, 7

сплять сплять уночi, а тi, що напиваються вночi напиваються. А ми, що належимо дневi, будьмо 8

тверезi, зодягнувшися в броню вiри й любови, та в шолом надiї спасiння, бо Бог нас не призна- 9

чив на гнiв, але щоб спасiння одержали Господом нашим Iсусом Христом, що помер був за нас, 10

щоб, чи пильнуємо ми чи спимо, укупi з Ним ми жили. Утiшайте тому один одного, i збудовуйте 11

один одного, як i чините ви! Благаємо ж, браття, ми вас, шануйте тих, що працюють мiж вами, 12

i в вас старшинують у Господi, i навчають вас вони, i в великiй любовi їх майте за їхню працю. 13

Мiж собою заховуйте мир! Благаємо ж, браття, ми вас: напоумляйте непорядних, потiшайте ма- 14

лодушних, пiдтримуйте слабих, усiм довготерпiть! Глядiть, щоб нiхто нiкому не вiддавав злом за 15

зло, але завжди дбайте про добро один для одного й для всiх! Завжди радiйте! Безперестанку 16, 17

молiться! Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христi Iсусi. Духа не вгашайте! 18, 19

Не гордуйте пророцтвами! Усе дослiджуючи, тримайтеся доброго! Стережiться лихого в усякому 20, 21, 22

виглядi! А Сам Бог миру нехай освятить вас цiлком досконало, а непорушений дух ваш, i душа, i 23

тiло нехай непорочно збереженi будуть на прихiд Господа нашого Iсуса Христа! Вiрний Той, Хто 24

вас кличе, Вiн i вчинить оте! Браття, молiться за нас! Привiтайте всю браттю святим поцiлунком! 25, 26

Заклинаю вас Господом, цього листа прочитати перед усiма братами! Благодать Господа нашого 27, 28

Iсуса Христа нехай буде з вами. Амiнь!
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СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО СОЛУНЯН

П
авло, i Силуан, i Тимофiй до Солунської Церкви в нашiм Бозi Отцi й Господi Iсусi Хри-1
стi: благодать вам i мир вiд Бога Отця й Господа Iсуса Христа! Ми завжди повиннi2, 3

подяку складати за вас Боговi, браття, як i годиться, бо сильно росте вiра ваша, i при-
множується любов кожного з усiх вас один до одного. Так що ми самi хвалимось вами4

по Божих Церквах за вашi страждання та вiру в усiх переслiдуваннях ваших та в утисках, що їх
переносите ви. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гiднi Божого Царства, що за5

нього й страждаєте ви! Бо то справедливе в Бога вiддати утиском тим, хто вас утискає, а вам,6, 7

хто утиски терпить, вiдпочинок iз нами, коли з’явиться з неба Господь Iсус з Анголами сили Сво-
єї, в огнi полум’яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає, i не слухає Євангелiї Господа8

нашого Iсуса. Вони кару приймуть, вiчну погибiль вiд лиця Господнього та вiд слави потуги Його,9

як Вiн прийде того дня прославитися в Своїх святих, i стати дивним у всiх вiруючих, бо свiдчення10

наше знайшло вiру мiж вами. За це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гiдни-11

ми покликання, i мiццю наповнив усю добру волю добрости й дiло вiри, щоб прославилося Iм’я12

Господа нашого Iсуса в вас, а ви в Ньому, за благодаттю Бога нашого й Господа Iсуса Христа.
Благаємо ж, браття, ми вас, щодо приходу Господа нашого Iсуса Христа й нашого згромадже-2

ння до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались анi через духа, анi через слово,2

анi через листа, що вiн нiби вiд нас, нiби вже настав день Господнiй. Хай нiхто жадним спосо-3

бом вас не зведе! Бо той день не настане, аж перше прийде вiдступлення, i виявиться беззаконник,
призначений на погибiль, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що4

в Божому храмi вiн сяде, як Бог, i за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам’ятаєте, як, ще в вас5

живши, я це вам говорив був? I тепер ви знаєте, що саме не допускає з’явитись йому своєчасно.6

Бо вже дiється таємниця беззаконня; тiльки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде7

усунений вiн iз середини. I тодi то з’явиться той беззаконник, що його Господь Iсус заб’є Духом8

уст Своїх i знищить з’явленням приходу Свого. Його прихiд за чином сатани буде з усякою силою9

й знаками та з неправдивими чудами, i з усякою обманою неправди мiж тими, хто гине, бо любо-10

ви правди вони не прийняли, щоб їм спастися. I за це Бог пошле їм дiю обмани, щоб у неправду11

повiрили, щоб стали засудженi всi, хто не вiрив у правду, але полюбив неправду. А ми завжди12, 13

повиннi дякувати Боговi за вас, улюбленi Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спа-
сiння освяченням Духа та вiрою в правду, до чого покликав Вiн вас через нашу Євангелiю, щоб14

отримати славу Господа нашого Iсуса Христа. Отже, браття, стiйте й тримайтеся передань, яких15

ви навчились чи то словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш Iсус Христос i Бог Отець16

наш, що нас полюбив i дав у благодатi вiчну потiху та добру надiю, нехай вашi серця Вiн потiшить,17

i нехай Вiн змiцнить вас у всякому доброму дiлi та в словi!
Наостанку, молiться, браття, за нас, щоб ширилось Слово Господнє та славилось, як i в вас, i3, 2

щоб ми визволилися вiд злих та лукавих людей, бо вiра не в усiх. I вiрний Господь, що змiцнить3

вас i збереже вiд лукавого. А про вас покладаємо надiю на Господа, що й чините ви, i чинити бу-4

дете те, що наказуємо вам. Господь же нехай серця вашi спрямує на Божу любов та терпеливiсть5

Христову! А ми вам наказуємо, браття, Iм’ям Господа Iсуса Христа, щоб ви цуралися кожного6

брата, що живе по-ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви вiд нас. Самi бо ви знаєте, як7

належить наслiдувати нас. Бо ми помiж вами не сиднi справляли, i хлiба не їли нi в кого даремно,8

але в перевтомi й напруженнi день i нiч працювали, щоб не бути нiкому iз вас тягарем, не тому,9

щоб ми влади не мали, але щоб себе за взiрця дати вам, щоб нас ви наслiдували. Бо коли ми в вас10

перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть! Бо ми чуємо,11

що дехто мiж вами живуть по-ледачому, нiчого не роблять, а тiльки вдають, нiби роблять. Таким12

ми наказуємо та благаємо Господом нашим Iсусом Христом, щоб мовчки вони працювали та вла-
сний хлiб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Коли ж хто не послухає нашого13, 14
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слова через цього листа, зауважте того, i не майте з ним зносин, щоб вiн був посоромлений. Та не 15

майте його за неприятеля, а навчайте, як брата. А Сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир 16

усяким способом. Господь з вами всiма! Привiт вам моєю рукою Павловою, це править за знака в 17

усякiм листi. Так пишу я. Благодать Господа нашого Iсуса Христа нехай буде з вами всiма! Амiнь. 18



ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО ТИМОФIЯ

П
авло, апостол Христа Iсуса, з волi Бога, Спасителя нашого й Христа Iсуса, надiї нашої,1
до Тимофiя, щирого сина за вiрою: благодать, милiсть, мир вiд Бога Отця i Христа Iсу-2

са, Господа нашого! Як я йшов у Македонiю, я тебе вблагав був позостатися в Ефесi,3

щоб ти декому наказав не навчати iншої науки, i не звертати уваги на вигадки й на4

родоводи безкраї, що викликують бiльше сварки, нiж збудування Боже, що в вiрi воно. Цiль же5

наказу любов вiд чистого серця, i доброго сумлiння, i нелукавої вiри. Дехто в тiм прогрiшили бу-6

ли та вдалися в пустомовнiсть, вони забажали бути вчителями Закону, та не розумiли нi того, що7

говорять, нi про що запевняють. А ми знаємо, що добрий Закон, коли хто законно вживає його,8

та вiдає те, що Закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, не-9

честивих i грiшникiв, безбожних та нечистих, для зневажникiв батька та зневажникiв матерi, для
душогубцiв, розпусникiв, мужоложникiв, розбiйникiв, неправдомовцiв, кривоприсяжникiв, i для10

всього iншого, що противне здоровiй науцi, за славною Євангелiєю блаженного Бога, яка менi11

звiрена. Я дяку складаю Тому, Хто змiцнив мене, Христу Iсусу, Господу нашому, що мене за вiр-12

ного визнав i поставив на службу, мене, що давнiше був богозневажник, i гнобитель, i напасник,13

але був помилуваний, бо я те чинив нетямучий у невiрствi. I багато збiльшилась у менi благодать14

Господа нашого з вiрою та з любов’ю в Христi Iсусi. Вiрне це слово, i гiдне всякого прийняття, що15

Христос Iсус прийшов у свiт спасти грiшних, iз яких перший то я. Але я тому був помилуваний,16

щоб Iсус Христос на першiм менi показав усе довготерпiння, для прикладу тим, що мають увiрува-
ти в Нього на вiчне життя. А Царевi вiкiв, нетлiнному, невидимому, єдиному Боговi честь i слава17

на вiчнi вiки. Амiнь. Цього наказа я передаю тобi, сину мiй Тимофiє, за тими пророцтвами, що про18

тебе давнiше були, щоб ними провадив ти добру вiйну, маючи вiру та добре сумлiння, якого дехто19

вiдкинулися та й розбилися в вiрi. Серед них Гiменей та Олександер, яких я передав сатанi, щоб20

навчились вони не зневажати Бога.
Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всiх людей, за2, 2

царiв та за всiх, хто при владi, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякiй побожностi та
чистостi. Бо це добре й приємне Спасителевi нашому Боговi, що хоче, щоб усi люди спаслися,3, 4

i прийшли до пiзнання правди. Один бо є Бог, i один Посередник мiж Богом та людьми, людина5

Христос Iсус, що дав Самого Себе на викуп за всiх. Таке було свiдоцтво часу свого, на що я6, 7

поставлений був за проповiдника та за апостола, правду кажу, не обманюю, за вчителя поганiв
у вiрi та в правдi. Отож, хочу я, щоб мужi чинили молитви на кожному мiсцi, пiдiймаючи чистi8

руки без гнiву та сумнiву. Так само й жiнки, у скромнiм убраннi, з соромливiстю та невиннiстю,9

нехай прикрашають себе не плетiнням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками,10

як то личить жiнкам, що присвячуються на побожнiсть. Нехай жiнка навчається мовчки в повнiй11

покорi. А жiнцi навчати я не дозволяю, анi панувати над мужем, але бути в мовчаннi. Адам бо12, 13

був створений перше, а Єва потому. I Адам не був зведений, але, зведена бувши, жiнка попала14

в переступ. Та спасеться вона дiтородженням, якщо пробуватиме в вiрi й любовi, та в посвятi з15

розвагою.
Вiрне це слово: коли хто єпископства хоче, доброго дiла вiн прагне. А єпископ має бути бездо-3, 2

ганний, муж однiєї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнiв, здiбний навчати,
не п’яниця, не заводiяка, але тихий, несварливий, не срiблолюбець, щоб добре рядив власним до-3, 4

мом, що має дiтей у слухняностi з повною чеснiстю, бо хто власним домом рядити не вмiє, як вiн5

зможе пильнувати про Божу Церкву? не новонавернений, щоб вiн не запишався, i не впав у во-6

рожий осуд. Треба, щоб мав вiн i добре засвiдчення вiд чужинцiв, щоб не впасти в догану та в7

сiтку диявольську. Так само диякони мають бути поважнi, не двомовцi, не багато вiдданi вину, не8

соромнозахланнi, такi, що мають таємницю вiри при чистiм сумлiннi. Отже, i вони нехай перш9, 10

випробовуються, а потому хай служать, якщо будуть бездоганнi. Так само жiнки нехай будуть по-11

важнi, не обмовливi, тверезi та вiрнi в усьому. Диякони мусять бути мужi однiєї дружини, що добре12
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рядять дiтьми й своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступiнь набуває собi та 13

велику вiдвагу в вiрi через Христа Iсуса. Це пишу я тобi, i сподiваюсь до тебе прийти незабаром. 14

А коли я спiзнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домi, що ним є Церква Бога Жи- 15

вого, стовп i пiдвалина правди. Безсумнiвно, велика це таємниця благочестя: Хто в тiлi з’явився, 16

Той оправданий Духом, Анголам показався, проповiданий був мiж народами, увiрувано в Нього в
свiтi, Вiн у славi вознiсся!

А Дух ясно говорить, що вiд вiри вiдступляться дехто в останнi часи, тi, хто слухає духiв пiдсту- 4
пних i наук демонiв, хто в лицемiрствi говорить неправду, i спалив сумлiння своє, хто одружува- 2, 3

тися забороняє, наказує стримуватися вiд їжi, яку Бог створив на поживу з подякою вiруючим та
тим, хто правду пiзнав. Кожне бо Боже твориво добре, i нiщо не негiдне, що приймаємо з подя- 4

кою, воно бо освячується Божим Словом i молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш 5, 6

ти добрий служитель Христа Iсуса, годований словами вiри та доброї науки, що за нею слiдом ти
пiшов. Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочестi. Бо вправа тiлесна мало 7, 8

корисна, а благочестя корисне на все, бо має обiтницю життя теперiшнього та майбутнього. Вiрне 9

це слово, i гiдне всякого прийняття! Бо на це ми й працюємо i зносимо ганьбу, що надiю кладемо 10

на Бога Живого, Який усiм людям Спаситель, найбiльше ж для вiрних. Наказуй оце та навчай! 11

Нехай молодим твоїм вiком нiхто не гордує, але будь зразком для вiрних у словi, у життi, у любо- 12

вi, у дусi, у вiрi, у чистостi! Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки! Не занедбуй 13, 14

благодатного дара в собi, що був даний тобi за пророцтвом iз покладенням рук пресвiтерiв. Про 15

це пiклуйся, у цiм пробувай, щоб успiх твiй був явний для всiх! Уважай на самого себе та на науку, 16

тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш i самого себе, i тих, хто тебе слухає!
Старшого не докоряй, але вмовляй, немов батька, а молодших як братiв, старших жiнок немов 5, 2

матiрок, молодших як сестер, зо всякою чистiстю. Шануй вдiв, удiв правдивих. А як має вдовиця 3, 4

яка дiтей чи внучат, нехай учаться перше побожно шанувати родину свою, i вiддячуватися батькам,
бо це Боговi вгодно. А вдовиця правдива й самотна надiю складає на Бога, та перебуває день i 5

нiч у молитвах i благаннях. А котра у розкошах живе, та живою померла. I це наказуй, щоб були 6, 7

непорочнi. Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашнiх не дбає, той вирiкся вiри, i вiн гiр- 8

ший вiд невiрного. А вдову вносити до списку не менше, як шiстдесятлiтню, що була за дружину 9

одному чоловiковi, засвiдчену в добрих дiлах, якщо дiтей виховала, якщо подорожнiх приймала, 10

якщо ноги святим умивала, якщо помагала обездоленим, якщо всякий добрий учинок виконувала.
Але вдiв молодих не приймай, бо вони, розпалившися, хочуть, наперекiр Христовi, замiж виходити, 11

через що мають осуд, бо вiд першої вiри вiдкинулись. А разом iз тим неробiтнi вони, бо вчаться 12, 13

ходити по домах, i не тiльки неробiтнi, але й лепетливi, i занадто цiкавi, i говорять, чого не годиться.
Отож бо, я хочу, щоб молодшi замiж виходили, родили дiтей, домом рядили, не давали противни- 14

ковi анi жадного поводу для лихомовства. Бо вже дехто пiшли слiдом за сатаною. А коли має 15, 16

вдiв який вiрний, нехай їх утримує, а Церква нехай не обтяжується, щоб могла вона втримувати
вдiв правдивих. А пресвiтери, якi добре пильнують дiла, нехай будуть надiленi подвiйною честю, 17

а надто тi, хто працює у словi й науцi. Бо каже Писання: Не в’яжи рота воловi, що молотить, та: 18

Вартий працiвник своєї нагороди. Не приймай скарги проти пресвiтера, хiбащо при двох чи трьох 19

свiдках. А тих, хто грiшить, картай перед усiма, щоб i iншi страх мали. Заклинаю тебе перед 20, 21

Богом й Iсусом Христом та вибраними Анголами, щоб ти заховав це без лицемiрства, нiчого не ро-
блячи з упередженням. Не рукополагай скоро нiкого, i не приставай до чужих грiхiв. Бережи себе 22

чистим! Води бiльше не пий, але трохи вина заживай ради шлунка твого та частих недугiв твоїх. 23

У iнших людей грiхи явнi i йдуть перед ними на осуд, а за iншими йдуть слiдкома. Явнi так само й 24, 25

добрi дiла, а тi, хто iнакший, сховатись не можуть.
Усi раби, якi пiд ярмом, нехай уважають панiв своїх гiдними всякої чести, щоб не зневажалися 6

Боже Iм’я та наука. А тi, хто має панiв вiруючих, не повиннi недбати про них через те, що браття 2

вони, але нехай служать їм тим бiльше, що вони вiруючi та улюбленi, що вони добродiйства Бо-
жi приймають. Оцього навчай та нагадуй! А коли хто навчає iнакше, i не приступає до здорових 3

слiв Господа нашого Iсуса Христа та до науки, що вона за правдивою вiрою, той згордiв, нiчого не 4

знає, але захворiв на суперечки й змагання, що вiд них повстають заздрiсть, сварки, богозневаги,
лукавi здогади, постiйнi сварнi мiж людьми зiпсутого розуму й позбавлених правди, якi думають, 5

нiби благочестя то зиск. Цурайся таких! Великий же зиск то благочестя iз задоволенням. Бо ми 6, 7
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не принесли в свiт нiчого, то нiчого не можемо й винести. А як маєм поживу та одяг, то ми задово-8

ленi будьмо з того. А тi, хто хоче багатiти, упадають у спокуси та в сiтку, та в численнi нерозумнi9

й шкiдливi пожадливостi, що втручають людей на загладу й загибiль. Бо корень усього лихого то10

грошолюбство, якому вiддавшись, дехто вiдбились вiд вiри й поклали на себе великi страждання.
Але ти, о Божа людино, утiкай вiд такого, а женися за правдою, благочестям, вiрою, любов’ю, тер-11

пеливiстю, лагiднiстю! Змагай добрим змагом вiри, ухопися за вiчне життя, до якого й покликаний12

ти, i визнав був добре визнання перед свiдками багатьома. Наказую перед Богом, що оживлює13

все, i перед Христом Iсусом, Який добре визнання засвiдчив за Понтiя Пилата, щоб додержав14

ти заповiдь чистою та бездоганною аж до з’явлення Господа нашого Iсуса Христа, що його свого15

часу покаже блаженний i єдиний мiцний, Цар над царями та Пан над панами, Єдиний, що має16

безсмертя, i живе в неприступному свiтлi, Якого не бачив нiхто iз людей, анi бачити не може. Честь
Йому й вiчна влада, амiнь! Наказуй багатим за вiку теперiшнього, щоб не неслися високо, i щоб17

надiї не клали на багатство непевне, а на Бога Живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб18

робили добро, багатилися в добрих дiлах, були щедрi та пильнi, щоб збирали собi скарб, як добру19

основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. О Тимофiю, бережи передання, стережися20

марного базiкання та суперечок знання, неправдиво названого так. Дехто вiддався йому, та й вiд21

вiри вiдпав. Благодать з тобою. Амiнь.



ДРУГЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО ТИМОФIЯ

П
авло, з волi Божої апостол Христа Iсуса, за обiтницею життя, що в Христi Iсусi, до Ти- 1, 2

мофiя, сина улюбленого: благодать, милiсть, мир вiд Бога Отця й Христа Iсуса, Господа
нашого! Дякую Боговi, Якому служу вiд предкiв чистим сумлiнням, що тебе пам’ятаю 3

я завжди в молитвах своїх день i нiч. Я бажаю побачити тебе, пам’ятаючи сльози твої, 4

щоб наповнитись радiстю. Я приводжу на пам’ять собi твою нелицемiрну вiру, що перше була осе- 5

лилася в бабi твоїй Лоiдi та в твоїй матерi Евнiкiї; певен же я, що й у тобi вона оселилась. З цiєї 6

причини я нагадую тобi, що ти розгрiвав Божого дара, який у тобi через покладання рук моїх. Бо 7

не дав нам Бог духа страху, але сили, i любови, i здорового розуму. Тож, не соромся засвiдчення 8

Господа нашого, нi мене, Його в’язня, але страждай з Євангелiєю за силою Бога, що нас спас i по- 9

кликав святим покликом, не за нашi дiла, але з волi Своєї та з благодатi, що нам дана в Христi Iсусi
попереду вiчних часiв. А тепер об’явилась через з’явлення Спасителя нашого Христа Iсуса, що й 10

смерть зруйнував, i вивiв на свiтло життя та нетлiння Євангелiєю, що для неї я був настановлений 11

за проповiдника, апостола й учителя. З цiєї причини й терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в 12

Кого я ввiрував та впевнився, що має Вiн силу заховати на той день заставу мою. Май же за взiр 13

здорових слiв тi, якi вiд мене почув ти у вiрi й любовi, що в Христi Iсусi вона. Добро припоручене 14

стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що вiдвернулись вiд мене всi, хто в Азiї, 15

а мiж ними Фiгел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя Онисифоровому дому, бо вiн часто 16

мене пiдкрiпляв i кайданiв моїх не соромився. А коли вiн до Риму прибув, шукав мене пильно й 17

знайшов, хай Господь йому дасть знайти милiсть вiд Господа в день той, скiльки ж вiн послужив 18

був в Ефесi менi, ти вiдаєш краще!
Отож, сину мiй, змiцняйся в благодатi, що в Христi Iсусi вона! А що чув ти вiд мене при бага- 2, 2

тьох свiдках, те передай вiрним людям, що будуть спроможнi й iнших навчити. А ти терпи лихо, 3

як добрий вояк Христа Iсуса! Бо жаден вояк не в’яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто 4

вiйсько збирає. А як хто йде на змаги, то вiнка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудя- 5, 6

щому хлiборобовi належиться першому покуштувати з плоду. Розумiй, що я говорю. А Господь 7

нехай дасть тобi розум у всьому. Пам’ятай про Iсуса Христа з насiння Давидового, що воскрес iз 8

мертвих, за моєю Євангелiєю, за яку я терплю муки аж до ув’язнення, як той злочинець. Але Сло- 9

ва Божого не ув’язнити! Через це переношу я все ради вибраних, щоб i вони доступили спасiння, 10

що в Христi Iсусi, зо славою вiчною. Вiрне слово: коли разом iз Ним ми померли, то й житимемо 11

разом iз Ним! А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли вiдцураємось, то й Вiн 12

вiдцурається нас! А коли ми невiрнi, зостається Вiн вiрним, бо не може зректися Самого Себе! 13

Нагадуй про це й заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо нiнащо воно, хiба слу- 14

хачам на руїну. Силкуйся поставити себе перед Богом гiдним, працiвником бездоганним, що вiрно 15

навчає науки правди. Стережися ж базiкань марних, бо вони ще бiльше провадять до безбожно- 16

сти, а їхнє слово, як рак, буде ширитися. Вiд таких Гiменей i Фiлiт, що вони погрiшилися в правдi, 17, 18

казавши, що воскресiння було вже, i вiру деяких руйнують. Та однако стоїть мiцна Божа основа 19

та має печатку оцю: Господь знає тих, хто Його, та: Нехай вiд неправди вiдступиться всякий, хто
Господнє Iм’я називає! А в великому домi знаходиться посуд не тiльки золотий та срiбний, але й 20

дерев’яний та глиняний, i однi посудини на честь, а другi на нечесть. Отож, хто вiд цього очистить 21

себе, буде посуд на честь, освячений, потрiбний Володаревi, приготований на всяке добре дiло.
Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, вiри, любови, миру з тими, хто Господа 22

кличе вiд чистого серця. А вiд нерозумних та вiд невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони ро- 23

дять сварки. А раб Господнiй не повинен сваритись, але бути привiтним до всiх, навчальним, до 24

лиха терплячим, що навчав би противникiв iз лагiднiстю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду 25

пiзнати, щоб визволитися вiд сiтки диявола, що вiн уловив їх для роблення волi своєї. 26

Знай же ти це, що останнiми днями настануть тяжкi часи. Будуть бо люди тодi самолюбнi, 3, 2
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грошолюбнi, зарозумiлi, гордi, богозневажники, батькам неслухнянi, невдячнi, непобожнi, нелю-3

бовнi, запеклi, осудливi, нестримливi, жорстокi, ненависники добра, зрадники, нахабнi, бундючнi,4

що бiльше люблять розкошi, анiж люблять Бога, вони мають вигляд благочестя, але сили його5

вiдреклися. Вiдвертайсь вiд таких! До них бо належать i тi, хто пролазить до хат та зводить жi-6

нок, грiхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться, та нiколи не7

можуть прийти до пiзнання правди. Як Яннiй та Ямврiй протиставилися були Мойсеєвi, так i цi8

протиставляться правдi, люди зiпсутого розуму, неуки щодо вiри. Та бiльше не матимуть успiху,9

бо всiм виявиться їхнiй безум, як i з тими було. Ти ж пiшов услiд за мною наукою, поступован-10

ням, замiром, вiрою, витривалiстю, любов’ю, терпеливiстю, переслiдуваннями та стражданнями,11

що спiткали були мене в Антiохiї, в Iконiї, у Лiстрах, такi переслiдування перенiс я, та Господь вiд
усiх мене визволив. Та й усi, хто хоче жити побожно у Христi Iсусi, будуть переслiдуванi. А люди12, 13

лихi та дурисвiти матимуть успiх у злому, зводячи й зведенi бувши. А ти в тiм пробувай, чого тебе14

навчено, i що тобi звiрено, вiдаючи тих, вiд кого навчився був ти. I ти знаєш з дитинства Писа-15

ння святе, що може зробити тебе мудрим на спасiння вiрою в Христа Iсуса. Усе Писання Богом16

надхнене, i корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведностi, щоб Божа17

людина була досконала, до всякого доброго дiла готова.
Отже, я свiдкую тобi перед Богом i Христом Iсусом, що Вiн має судити живих i мертвих за4

Свого приходу та за Свого Царства. Проповiдуй Слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй,2

забороняй, переконуй з терпеливiстю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть3

триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собi вчителiв, щоб вони їхнi вуха влещували.
Вони слух свiй вiд правди вiдвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи4, 5

лихо, виконуй працю благовiсника, сповняй свою службу. Бо я вже за жертву стаю, i час вiдходу6

мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свiй бiг закiнчив, вiру зберiг. Наостанку менi при-7, 8

значається вiнок праведности, якого менi того дня дасть Господь, Суддя праведний; i не тiльки менi,
але й усiм, хто прихiд Його полюбив. Подбай незабаром прибути до мене. Бо Димас мене кинув,9, 10

цей вiк полюбивши, i пiшов до Солуня, Крискент до Галатiї, Тит до Далматiї. Зо мною сам тiльки11

Лука. Вiзьми Марка, i приведи з собою, бо менi вiн потрiбний для служби. А Тихика послав я в12

Ефес. Як будеш iти, то плаща принеси, що його я в Троадi зоставив у Карпа, i книжки, особливо13

пергаменовi. Котляр Олександер накоїв був лиха чимало менi... Нехай Господь йому вiддасть за14

його вчинками! Стережись його й ти, бо вiн мiцно противився нашим словам! При першiй моїй15, 16

оборонi жаден не був при менi, але всi покинули мене... Хай Господь їм того не полiчить! Але Го-17

сподь став при менi та й мене пiдкрiпив, щоб проповiдь виконалась через мене, та щоб усi погани
почули її. I я визволився з пащi лев’ячої... А вiд усякого вчинку лихого Господь мене визволить та18

збереже для Свого Небесного Царства. Йому слава на вiки вiчнi, амiнь! Поздоров Прискиллу й19

Акилу та дiм Онисифора. Ераст позостався в Коринтi, а Трохима лишив я слабого в Мiлетi. По-20, 21

пильнуй прийти до зими. Вiтає тебе Еввул, i Пуд, i Лин, i Клавдiя, i вся браття. Господь з твоїм22

духом! Благодать з вами! Амiнь.



ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО ТИТА

П
авло, раб Божий, а апостол Iсуса Христа, по вiрi вибраних Божих i пiзнаннi правди, що 1
за благочестям, в надiї вiчного життя, яке обiцяв був вiд вiчних часiв необманливий 2

Бог, i часу свого з’явив Слово Своє в проповiданнi, що доручене було менi з наказу 3

Спасителя нашого Бога, до Тита, щирого сина за спiльною вiрою: благодать, милiсть 4

та мир вiд Бога Отця й Христа Iсуса, Спасителя нашого! Я для того тебе полишив був у Крiтi, щоб 5

ти впорядкував недокiнчене та пресвiтерiв настановив по мiстах, як тобi я звелiв, коли хто бездо- 6

ганний, муж єдиної дружини, має вiрних дiтей, недокорених за блуд або неслухнянiсть. Бо єпис- 7

коп мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнiвливий, не п’яниця, не
заводiяка, не корисливий, але гостинний до приходнiв, добролюбець, помiркований, справедли- 8

вий, побожний, стриманий, що тримається вiрного слова згiдно з наукою, щоб мав силу й навчати 9

в здоровiй науцi, i переконувати противних. Багато бо є неслухняних, марнословцiв, зводникiв, 10

особливо ж з обрiзаних, їм треба уста затуляти: вони цiлi доми баламутять, навчаючи, чого не на- 11

лежить, для зиску брудного. Сказав один з них, їхнiй власний пророк: Крiтяни завжди брехливi, 12

лютi звiрi, череванi лiнивi!... Це свiдоцтво правдиве. Ради цiєї причини докоряй їм суворо, щоб у 13

вiрi здоровi були, i на юдейськi байки не вважали, анi на накази людей, що вiд правди вiдвертаю- 14

ться. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невiрних не чисте нiщо, але занечистилися 15

i розум їхнiй, i сумлiння. Вони твердять, немов знають Бога, але вiдкидаються вчинками, бувши 16

бридкi й неслухнянi, i до всякого доброго дiла нездатнi.
А ти говори, що вiдповiдає здоровiй науцi. Щоб старi чоловiки тверезi були, поважнi, помiр- 2, 2

кованi, здоровi у вiрi, у любовi, у терпеливостi. Щоб старi жiнки в своїм станi так само були, як 3

належить святим, не обмовницi, не вiдданi п’янству, навчали добра, щоб навчали жiнок молодих 4

любити своїх чоловiкiв, любити дiтей, щоб були помiркованi, чистi, господарнi, добрi, слухнянi 5

своїм чоловiкам, щоб не зневажалося Боже Слово. Так само благай юнакiв, щоб були помiр- 6

кованi. У всiм сам себе подавай за зразка добрих дiл, у навчаннi непорушенiсть, повагу, слово 7, 8

здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нiчого лихого казати про нас.
Раби щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку до- 9, 10

бру вiрнiсть, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Бо з’явилася Божа 11

благодать, що спасає всiх людей, i навчає нас, щоб ми, вiдцуравшись безбожности та свiтських 12

пожадливостей, жили помiрковано та праведно, i побожно в теперiшнiм вiцi, i чекали блажен- 13

ної надiї та з’явлення слави великого Бога й Спаса нашого Христа Iсуса, що Самого Себе дав за 14

нас, щоб нас визволити вiд усякого беззаконства та очистити Собi людей вибраних, у добрих дiлах
запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай. Хай тобою нiхто не погордує! 15

Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, i до всякого доброго дiла готовi були, 3
щоб не зневажали нiкого, щоб були не сварливi, а тихi, виявляючи повну лагiднiсть усiм людям. 2

Бо колись були й ми нерозсуднi, неслухнянi, зведенi, служили рiзним пожадливостям та розкошам, 3

жили в злобi та в заздрощах, бридкими були, ненавидiли один одного. А коли з’явилась благодать 4

та людинолюбство Спасителя, нашого Бога, Вiн нас спас не з дiл праведности, що ми їх учинили 5

були, а з Своєї милости через купiль вiдродження й обновлення Духом Святим, Якого Вiн щедро 6

вилив на нас через Христа Iсуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю, i 7

стали спадкоємцями за надiєю на вiчне життя. Вiрне слово, i я хочу, щоб ти i про це впевняв, 8

щоб тi, хто ввiрував у Бога, дбали про добрi дiла пильнувати. Для людей оце добре й корисне!
Вистерiгайсь нерозумних змагань, i родоводiв, i спорiв, i суперечок про Закон, бо вони некориснi й 9

марнi. Людини єретика, по першiм та другiм наставленнi, вiдрiкайся, знавши, що зiпсувся такий 10, 11

та грiшить, i вiн сам себе засудив. Як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути 12

до мене в Нiкополь, бо думаю там перезимувати. Законника Зину та Аполлоса вишли квапливо 13

вперед, щоб для них не забракло нiчого. Нехай же навчаються й нашi дбати про добрi дiла при 14

конечних потребах, щоб безплоднi вони не були. Вiтають тебе всi, хто зо мною. Вiтай тих, хто 15

любить нас у вiрi. Благодать з вами всiма! Амiнь.



ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

ДО ФИЛИМОНА

П
авло, в’язень Христа Iсуса, та брат Тимофiй, улюбленому Филимоновi й спiвробiтниковi1
нашому, i сестрi любiй Апфiї, i спiввойовниковi нашому Архиповi, i Церквi домашнiй2

твоїй: благодать вам i мир вiд Бога Отця нашого й Господа Iсуса Христа! Я завсiди3, 4

дякую Боговi моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх. Бо я чув про любов твою й5

вiру, яку маєш до Господа Iсуса, i до всiх святих, щоб спiльнiсть вiри твоєї дiяльна була в пiзнаннi6

всякого добра, що в нас для Христа. Бо ми маємо радiсть велику й потiху в любовi твоїй, серця бо7

святих заспокоїв ти, брате. Через це, хоч я маю велику вiдвагу в Христi подавати накази тобi про8

потрiбне, але бiльше з любови благаю я, як Павло, старий, тепер же ще й в’язень Христа Iсуса.9

Благаю тебе про сина свого, про Онисима, що його породив я в кайданах своїх. Колись то для тебе10, 11

вiн був непотрiбний, тепер же для тебе й для мене вiн дуже потрiбний. Тобi я вертаю його, того, хто12

є неначе серце моє. Я хотiв був тримати його при собi, щоб вiн замiсть тебе менi послужив у кай-13

данах за Євангелiю, та без волi твоєї нiчого робити не хотiв я, щоб твiй добрий учинок не був нiби14

вимушений, але добровiльний. Бо може для того вiн був розлучився на час, щоб навiки прийняв ти15

його, i вже не як раба, але вище вiд раба, як брата улюбленого, особливо для мене, а тим бiльше16

для тебе, i за тiлом, i в Господi. Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його, як мене. Коли ж17, 18

вiн чим скривдив тебе або винен тобi, полiчи це менi. Я, Павло, написав це рукою своєю: Я вiддам,19

щоб тобi не казати, що ти навiть самого себе менi винен. Так, брате, нехай я одержу те, що вiд те-20

бе прохаю в Господi. Заспокой моє серце в Христi! Пересвiдчений я про слухнянiсть твою, i тобi21

написав оце, вiдаючи, що ти зробиш i бiльше, нiж я говорю. А разом менi приготуй i помешкання,22

бо надiюся я, що за вашi молитви я буду дарований вам. Вiтає тебе Епафрас, мiй спiвв’язень у23

Христi Iсусi, Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої спiвробiтники. Благодать Господа Iсуса Христа24, 25

з вашим духом! Амiнь.
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Б
агато разiв i багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отцiв через пророкiв, 1
а в останнi цi днi промовляв Вiн до нас через Сина, що Його настановив за Наслiдника 2

всього, що Ним i вiки Вiн створив. Вiн був сяєвом слави та образом iстоти Його, тримав 3

усе словом сили Своєї, учинив Собою очищення наших грiхiв, i засiв на правицi велично-
сти на висотi. Вiн остiльки був лiпший понад Анголiв, оскiльки славнiше за них успадкував Iм’я. 4

Кому бо коли з Анголiв Вiн промовив: Ти Мiй Син, Я сьогоднi Тебе породив! I знову: Я буду Йому 5

за Отця, а Вiн Менi буде за Сина! I коли знов Вiн уводить на свiт Перворiдного, то говорить: I 6

нехай Йому вклоняться всi Анголи Божi. А про Анголiв Вiн говорить: Ти чиниш духiв Анголами 7

Своїми, а палючий огонь Своїми слугами. А про Сина: Престол Твiй, о Боже, навiк вiку; берло 8

Твого царювання берло праведности. Ти полюбив праведнiсть, а беззаконня зненавидiв; через це 9

намастив Тебе, Боже, Твiй Бог оливою радости бiльше, нiж друзiв Твоїх. I: Ти, Господи, землю 10

колись заклав, а небо то чин Твоїх рук. Загинуть вони, а Ти будеш стояти, всi вони, як той одяг, 11

постарiють. Як одежу, їх змiниш, i минуться вони, а Ти завжди Той Самий, i роки Твої не закiнча- 12

ться! Кому з Анголiв Вiн промовив коли: Сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогiв 13

пiднiжком ногам Твоїм! Чи не всi вони духи служебнi, що їх посилають на службу для тих, хто має 14

спасiння вспадкувати?
Через це подобає нам бiльше вважати на почуте, щоб ми не вiдпали коли. Коли бо те слово, що 2, 2

сказали його Анголи, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату,
то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасiння? Воно проповiдувалося спочатку вiд 3

Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвiдчив ознаками й чудами, i рiзни- 4

ми силами та обдаруванням Духом Святим iз волi Своєї. Бо Вiн не пiддав Анголам свiт майбутнiй, 5

що про нього говоримо. Але хтось десь засвiдчив був, кажучи: Що є чоловiк, що Ти пам’ятаєш про 6

нього, i син людський, якого вiдвiдуєш? Ти його вчинив мало меншим вiд Анголiв, i честю й вели- 7

чнiстю Ти вiнчаєш його, i поставив його над дiлами рук Своїх, усе пiддав Ти пiд ноги йому! А коли 8

Вiн пiддав йому все, то не залишив нiчого йому непiдданого. А тепер ще не бачимо, щоб пiддане
було йому все. Але бачимо Iсуса, мало чим уменшеним вiд Анголiв, що за перетерплення смерти 9

Вiн увiнчаний честю й величнiстю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всiх. Бо на- 10

лежало, щоб Той, що все ради Нього й усе вiд Нього, Хто до слави привiв багато синiв, Провiдника
їхнього спасiння вчинив досконалим через страждання. Бо Хто освячує, i тi, хто освячується усi 11

вiд Одного. З цiєї причини не соромиться Вiн звати братами їх, кажучи: Сповiщу про Iм’я Твоє 12

браттям Своїм, буду хвалити Тебе серед Церкви! I ще: На Нього я буду надiятися! I ще: Ото Я 13

та дiти, яких Бог Менi дав. А що дiти стали спiльниками тiла та крови, то й Вiн став учасником 14

їхнiм, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усiх, хто 15

все життя страхом смерти тримався в неволi. Бо приймає Вiн не Анголiв, але Авраамове насiння. 16

Тому мусiв бути Вiн у всьому подiбний братам, щоб стати милостивим та вiрним Первосвящеником 17

у Божих справах, для вблагання за грiхи людей. Бо в чому був Сам постраждав, випробовуваний, 18

у тому Вiн може й випробовуваним помогти.
Отож, святi брати, учасники небесного покликання, уважайте на Апостола й Первосвящени- 3

ка нашого iсповiдання, Iсуса, що вiрний Тому, Хто настановив Його, як був i Мойсей у всiм домi 2

Його, бо гiдний Вiн вищої слави понад Мойсея, поскiльки будiвничий має бiльшу честь, анiж дiм. 3

Усякий бо дiм хтось будує, а Той, хто все збудував, то Бог. I Мойсей вiрний був у всiм домi Його, 4, 5

як слуга, на свiдоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як Син, у Його домi. А дiм Йо- 6

го ми, коли тiльки вiдвагу й похвалу надiї додержимо певними аж до кiнця. Тому то, як каже Дух 7

Святий: Сьогоднi, як голос Його ви почуєте, не робiть затвердiлими ваших сердець, як пiд час 8

нарiкань, за дня випробовування на пустинi, де Мене випробовували отцi вашi, Мене випробову- 9

вали, i бачили працю Мою сорок рокiв. Через це Я розгнiвався був на той рiд i сказав: Постiйно 10

вони блудять серцем, вони не пiзнали дорiг Моїх, тому Я присягнув був у гнiвi Своїм, що вони до 11

Мого вiдпочинку не ввiйдуть! Стережiться, брати, щоб у комусь iз вас не було злого серця не- 12

вiрства, що воно вiдступало б вiд Бога Живого! Але кожного дня заохочуйте один одного, доки 13



3. 14–6. 9 ДО ЄВРЕЇВ 706

зветься Сьогоднi, щоб запеклим не став котрий з вас через пiдступ грiха. Бо ми стали учасниками14

Христа, коли тiльки почате життя ми затримаємо певним аж до кiнця, аж поки говориться: Сьо-15

годнi, як голос Його ви почуєте, не робiть затвердiлими ваших сердець, як пiд час нарiкань! Котрi16

бо, почувши, розгнiвали Бога? Чи не всi, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж Вiн гнiвався17

був сорок рокiв? Хiба не на тих, хто згрiшив, що їхнi костi в пустинi полягли? Проти кого Вiн був18

присягався, що не ввiйдуть вони до Його вiдпочинку, як не проти неслухняних? I ми бачимо, що19

вони не змогли ввiйти за невiрство.
Отже, бiймося, коли зостається обiтниця входу до Його вiдпочинку, щоб не виявилось, що хтось4

iз вас опiзнився. Бо Євангелiя була звiщена нам, як i тим. Але не принесло пожитку їм слово почу-2

те, бо воно не злучилося з вiрою слухачiв. Бо до Його вiдпочинку входимо ми, що ввiрували, як Вiн3

провiстив: Я присяг був у гнiвi Своїм, що до мiсця Мого вiдпочинку не ввiйдуть вони, хоч дiла Його
були вчиненi вiд закладин свiту. Бо колись про день сьомий сказав Вiн отак: I Бог вiдпочив сьомо-4

го дня вiд усiєї працi Своєї. А ще тут: До Мого вiдпочинку не ввiйдуть вони! Коли ж залишається5, 6

ото, що деякi ввiйдуть до нього, а тi, кому Євангелiя була перше звiщена, не ввiйшли за непослух,
то ще призначає Вiн деякий день, сьогоднi, бо через Давида говорить по такiм довгiм часi, як вище7

вже сказано: Сьогоднi, як голос Його ви почуєте, не робiть затвердiлими ваших сердець! Бо коли8

б Iсус Навин дав їм вiдпочинок, то про iнший день не казав би по цьому. Отож, людовi Божому9

залишається суботство, спочинок. Хто бо ввiйшов був у Його вiдпочинок, то й той вiдпочив вiд10

учинкiв своїх, як i Бог вiд Своїх. Отож, попильнуймо ввiйти до того вiдпочинку, щоб нiхто не по-11

трапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та дiяльне, гострiше вiд усякого меча12

обосiчного, проходить воно аж до подiлу душi й духа, суглобiв та мозкiв, i спосiбне судити думки та
намiри серця. I немає створiння, щоб сховалось перед Ним, але все наге та вiдкрите перед очима13

Його, Йому дамо звiт! Отож, мавши великого Первосвященика, що небо перейшов, Iсуса, Си-14

на Божого, тримаймося iсповiдання нашого! Бо ми маємо не такого Первосвященика, що не мiг15

би спiвчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подiбно до нас, окрiм грiха. Отож,16

приступаймо з вiдвагою до престолу благодатi, щоб прийняти милiсть та для своєчасної допомоги
знайти благодать.

Кожен бо первосвященик, що з-мiж людей вибирається, настановляється для людей на слу-5
жiння Боговi, щоб приносити дари та жертви за грiхи, i щоб мiг спiвчувати недосвiдченим та за-2

блудженим, бо й сам вiн перейнятий слабiстю. I тому вiн повинен як за людей, так само й за себе3

самого приносити жертви за грiхи. А чести цiєї нiхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як4

i Аарон. Так i Христос, не Сам Вiн прославив Себе, щоб Первосвящеником стати, а Той, що до5

Нього сказав: Ти Мiй Син, Я сьогоднi Тебе породив. Як i на iншому мiсцi говорить: Ти Священик6

навiки за чином Мелхиседековим. Вiн за днiв тiла Свого з голосiнням великим та слiзьми принiс7

був благання й молитви до Того, хто вiд смерти Його мiг спасти, i був вислуханий за побожнiсть
Свою. I хоч Сином Вiн був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалив-8, 9

шися, Вiн для всiх, хто слухняний Йому, спричинився для вiчного спасiння, i вiд Бога був названий10

Первосвящеником за чином Мелхиседековим. Про це нам би треба багато казати, та висловити11

важко його, бо нездiбнi ви стали, щоб слухати. Ви бо за вiком повиннi б бути вчителями, але ви12

потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початкiв Божого Слова. I ви стали такими, яким по-
трiбне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвiдчений у словi правди, бо13

вiн немовля. А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привченi звичкою розрiзняти добро14

й зло.
Тому полишiмо початки науки Христа, та й звернiмося до досконалости, i не кладiмо знову за-6

сади покаяння вiд мертвих учинкiв та про вiру в Бога, науки про хрищення, про покладання рук,2

про воскресiння мертвих та вiчний суд. Зробимо й це, коли Бог дозволить. Не можна бо тих,3, 4

що раз просвiтились були, i скуштували небесного дару, i стали причасниками Духа Святого, i5

скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього вiку, та й вiдпали, знов вiдновляти пока-6

янням, коли вдруге вони розпинають у собi Сина Божого та зневажають. Бо земля, що п’є дощ,7

який падає часто на неї, i родить рослини, добрi для тих, хто їх i вирощує, вона благословення вiд
Бога приймає. Але та, що приносить терня й будяччя, непотрiбна вона та близька до прокляття,8

а кiнець її спалення. Та ми сподiваємось, любi, кращого про вас, що спасiння тримаєтеся, хоч го-9
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воримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути дiло ваше та працю любови, яку показали 10

в Iм’я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен iз вас виявляв таку 11

саму завзятiсть на певнiсть надiї аж до кiнця, щоб ви не розлiнились, але переймали вiд тих, хто 12

обiтницi вспадковує вiрою та терпеливiстю. Бо Бог, обiтницю давши Авраамовi, як не мiг нiким 13

вищим поклястися, поклявся Сам Собою, говорячи: Поблагословити Я конче тебе поблагослов- 14

лю, та розмножити розмножу тебе! I, терплячи довго отак, Авраам одержав обiтницю. Бо люди 15, 16

клянуться вищим, i клятва на ствердження кiнчає всяку їхню суперечку. Тому й Бог, хотiвши пе- 17

реважно показати спадкоємцям обiтницi незмiннiсть волi Своєї, учинив те при помочi клятви, щоб 18

у двох тих незмiнних речах, що в них не можна сказати неправди Боговi, мали потiху мiцну ми, хто
прибiг прийняти надiю, що лежить перед нами, що вони для душi як котвиця, мiцна та безпечна, 19

що аж до середини входить за заслону, куди, як предтеча, за нас увiйшов був Iсус, ставши навiки 20

Первосвящеником за чином Мелхиседековим.
Бо цей Мелхиседек, цар Салиму, священик Бога Всевишнього, що був стрiв Авраама, як той 7

вертався по поразцi царiв, i його поблагословив. Авраам вiддiлив йому й десятину вiд усього, най- 2

перше бо вiн визначає цар правди, а потiм цар Салиму, цебто цар миру. Вiн без батька, без матерi, 3

без родоводу, не мав анi початку днiв, анi кiнця життя, уподобився Божому Сину, пробуває свяще-
ником завжди. Побачте ж, який вiн великий, що йому й десятину з добичi найлiпшої дав патрiярх 4

Авраам! Тi з синiв Левiєвих, що священство приймають, мають заповiдь брати за Законом де- 5

сятину з народу, цебто з братiв своїх, хоч i вийшли вони з Авраамових стегон. Але цей, що не 6

походить з їхнього роду, десятину одержав вiд Авраама, i поблагословив того, хто обiтницю мав. I 7

без усякої суперечки бiльший меншого благословляє. I тут люди смертельнi беруть десятину, а там 8

той, про якого засвiдчується, що живе. I, щоб сказати отак, через Авраама i Левiй, що бере деся- 9

тини, дав сам десятини. Бо ще в батькових стегнах вiн був, коли стрiв його Мелхиседек. Отож, 10, 11

коли б досконалiсть була через священство левитське, бо люди Закона одержали з ним, то яка ще
потреба була, щоб Iнший Священик повстав за чином Мелхиседековим, а не зватися за чином Аа-
роновим? Коли бо священство змiняється, то з потреби буває перемiна й Закону. Бо Той, що про 12, 13

Нього говориться це, належав до iншого племени, з якого нiхто не ставав був до жертiвника. Бож 14

вiдомо, що Господь наш походить вiд Юди, а про це плем’я, про священство його, нiчого Мойсей
не сказав. I ще бiльше вiдомо, коли повстає на подобу Мелхиседека Iнший Священик, що був не 15, 16

за законом тiлесної заповiдi, але з сили незнищального життя. Бо свiдчить: Ти Священик навiки 17

за чином Мелхиседековим. Попередня бо заповiдь вiдкладається через немiч її та некориснiсть. 18

Бо не вдосконалив нiчого Закон. Запроваджена ж краща надiя, що нею ми наближуємось до Бога. 19

I поскiльки воно не без клятви, вони бо без клятви були священиками, Цей же з клятвою через 20, 21

Того, Хто говорить до Нього: Клявся Господь i не буде Вiн каятися: Ти Священик навiки за чином
Мелхиседековим, то постiльки Iсус став запорукою кращого Заповiту! I багато було їх священи- 22, 23

кiв, бо смерть боронила лишатися їм, але Цей, що навiки лишається, безперестанне Священство 24

Вiн має. Тому може Вiн завжди й спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Вiн завжди 25

живий, щоб за них заступитись. Отакий бо потрiбний нам Первосвященик: святий, незлобивий, 26

невинний, вiдлучений вiд грiшникiв, що вищий над небеса, що потреби не має щодня, як тi пер- 27

восвященики, перше приносити жертви за власнi грiхи, а потому за людськi грiхи, бо Вiн це раз
назавжди вчинив, принiсши Самого Себе. Закон бо людей ставить первосвящениками, що немочi 28

мають, але слово клятви, що воно за Законом, ставить Сина, Який досконалий навiки!
Головна ж рiч у тому, про що я говорю: маємо Первосвященика, що засiв на небесах, по правицi 8

престолу величности, що Вiн Священнослужитель святинi й правдивої скинiї, що її збудував був 2

Господь, а не людина. Усякий бо первосвященик настановляється, щоб приносити дари та жер- 3

тви, а тому було треба, щоб i Цей щось мав, що принести. Бо коли б на землi перебував, то не був 4

би Вiн священиком, бо тут пробувають священики, що дари приносять за Законом. Вони служать 5

образовi й тiнi небесного, як Мойсеєвi сказано, коли мав докiнчити скинiю: Дивись бо, сказав, зро-
би все за зразком, що тобi на горi був показаний! А тепер одержав Вiн краще служiння, поскiльки 6

Вiн посередник i кращого заповiту, який на кращих обiтницях був узаконений. Бо коли б отой 7

перший був бездоганний, не шукалося б мiсця для другого. Бо їм докоряючи, каже: Ото днi над- 8

ходять, говорить Господь, коли з домом Iзраїля й з Юдиним домом Я складу Заповiта Нового, не 9

за заповiтом, що його Я склав був з отцями їхнiми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх iз землi
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єгипетської. А що вони не залишилися в Моїм заповiтi, то й Я їх покинув, говорить Господь! Оце10

Заповiт, що його Я складу по тих днях iз домом Iзраїлевим, говорить Господь: Покладу Я Закони
Свої в їхнi думки, i на їхнiх серцях напишу їх, i буду їм Богом, вони ж будуть народом Моїм! I кожен11

не буде навчати свого ближнього, i кожен брата свого, промовляючи: Пiзнай Господа! Усi бо вони
будуть знати Мене вiд малого та аж до великого з них! Буду бо Я милостивий до їхнiх неправд, i12

їхнiх грiхiв не згадаю Я бiльш! Коли ж каже Новий Заповiт, то тим назвав перший старим. А що13

порохнявiє й старiє, те близьке до зотлiння.
Мав же i перший заповiт постанови богослужби та свiтську святиню. Була бо уряджена перша9, 2

скинiя, яка зветься святиня, а в нiй був свiчник, i стiл, i жертвеннi хлiби. А за другою заслоною3

скинiя, що зветься Святеє Святих. Мала вона золоту кадильницю й ковчега заповiту, усюди об-4

кутого золотом, а в нiм золота посудина з манною, i розцвiле жезло Ааронове та таблицi заповiту.
А над ним херувими слави, що затiнювали престола благодатi, про що говорити докладно тепер не5

потрiбно. При такому ж урядженнi до першої скинiї входили завжди священики, правлячи слу-6

жби Боговi, а до другої раз на рiк сам первосвященик, не без крови, яку вiн приносить за себе7

й за людськi провини. Святий Дух виявляє оцим, що ще не вiдкрита дорога в святиню, коли ще8

стоїть перша скинiя. Вона образ для часу теперiшнього, за якого приносяться дари та жертви, що9

того не можуть вдосконалити, щодо сумлiння того, хто служить, що тiльки в потравах та в напо-10

ях, та в рiзних обмиваннях, в уставах тiлесних, установлено їх аж до часу направи. Але Христос,11

Первосвященик майбутнього доброго, прийшов iз бiльшою й досконалiшою скинiєю, нерукотвор-
ною, цебто не цього втворення, i не з кров’ю козлiв та телят, але з власною кров’ю увiйшов до12

святинi один раз, та й набув вiчне вiдкуплення. Бо коли кров козлiв та телят та попiл iз ялiвок,13

як покропить нечистих, освячує їх на очищення тiла, скiльки ж бiльш кров Христа, що Себе не-14

порочного Богу принiс Святим Духом, очистить наше сумлiння вiд мертвих учинкiв, щоб служити
нам Боговi Живому! Тому Вiн Посередник Нового Заповiту, щоб через смерть, що була для вiдку-15

плення вiд переступiв, учинених за першого заповiту, покликанi прийняли обiтницю вiчного спадку.
Бо де заповiт, там має вiдбутися смерть заповiтника, заповiт бо важливий по мертвих, бо нiчо-16, 17

го не варт вiн, як живе заповiтник. Тому й перший заповiт освячений був не без крови: Коли бо18, 19

Мойсей сповiстив був усi заповiдi за Законом усьому народовi, вiн узяв кров козлiв та телят iз
водою й червоною вовною та з iсопом, та й покропив i саму оту книгу, i людей, проказуючи: Це20

кров заповiту, що його наказав для вас Бог! Так само i скинiю, i ввесь посуд служебний покропив21

вiн кров’ю. I майже все за Законом кров’ю очищується, а без пролиття крови не має вiдпущен-22

ня. Отож, треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими вiд оцих23

жертвами. Бо Христос увiйшов не в рукотворну святиню, що була на взiр правдивої, але в саме24

небо, щоб з’явитись тепер перед Божим лицем за нас, i не тому, щоб часто приносити в жертву25

Себе, як первосвященик увiходить у святиню кожнорiчно iз кров’ю чужою, бо iнакше Вiн мусiв би26

часто страждати ще вiд закладин свiту, а тепер Вiн з’явився один раз на схилку вiкiв, щоб власною
жертвою знищити грiх. I як людям призначено вмерти один раз, потiм же суд, так i Христос один27, 28

раз був у жертву принесений, щоб понести грiхи багатьох, i не в справi грiха другий раз з’явитися
тим, хто чекає Його на спасiння.

Бо Закон, мавши тiльки тiнь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жер-10
твами, що завжди щороку приносяться, не може нiколи вдосконалити тих, хто приступає. Iнакше2

вони перестали б приноситись, бо тi, хто служить, очищенi раз, уже б не мали жадної свiдомости
грiхiв. Але в них спомин про грiхи буває щороку, бо тож неможливе, щоб кров бикiв та козлiв3, 4

здiймала грiхи! Тому то, входячи в свiт, Вiн говорить: Жертви й приношення Ти не схотiв, але тi-5

ло Менi приготував. Цiлопалення й жертви покутної Ти не жадав. Тодi Я сказав: Ось iду, в звої6, 7

книжки про Мене написано, щоб волю чинити Твою, Боже! Вiн вище сказав, що жертви й прино-8

су, та цiлопалення й жертви покутної, якi за Законом приносяться, Ти не жадав i Собi не вподобав.
Потому сказав: Ось iду, щоб волю Твою чинити, Боже. Вiдмiняє Вiн перше, щоб друге поставити.9

У цiй волi ми освяченi жертвоприношенням тiла Iсуса Христа один раз. I кожен священик щоден-10, 11

но стоїть, служачи, i часто приносить жертви тi самi, що нiколи не можуть зняти грiхiв. А Вiн за12

грiхи свiту принiс жертву один раз, i назавжди по Божiй правицi засiв, далi чекаючи, аж вороги13

Його будуть покладенi за пiднiжка Його нiг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив Вiн тих,14

хто освячується. Свiдкує ж i Дух Святий нам, як говорить: Оце заповiт, що його по цих днях15, 16
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встановляю Я з ними, говорить Господь, Закони вої Я дам в їхнi серця, i в їхнiх думках напишу їх.
А їхнiх грiхiв та несправедливостей їхнiх Я бiльш не згадаю! А де їхнє вiдпущення, там нема вже 17, 18

жертвоприношення за грiхи. Отож, браття, ми маємо вiдвагу входити до святинi кров’ю Iсусовою, 19

новою й живою дорогою, яку нам обновив Вiн через завiсу, цебто через тiло Своє, маємо й Ве- 20, 21

ликого Священика над домом Божим, то приступiмо з щирим серцем, у повнотi вiри, окропивши 22

серця вiд сумлiння лукавого та обмивши тiла чистою водою! Тримаймо непохитне визнання надiї, 23

вiрний бо Той, Хто обiцяв. I уважаймо один за одним для заохоти до любови й до добрих учинкiв. 24

Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося, i тим бiльше, скiльки бiльше 25

ви бачите, що зближається день той. Бо як ми грiшимо самовiльно, одержавши пiзнання правди, 26

то вже за грiхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподiвання суду та гнiв палючий, що 27

має пожерти противникiв. Хто вiдкидає Закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи 28

трьох свiдках, скiльки ж бiльшої муки, додумуєтеся? заслуговує той, хто потоптав Сина Божо- 29

го, i хто кров заповiту, що нею освячений, за звичайну вважав, i хто Духа благодатi зневажив! Бо 30

знаємо Того, Хто сказав: Менi помста належить, Я вiдплачу, говорить Господь. I ще: Господь буде
судити народа Свого! Страшна рiч упасти в руки Бога Живого! Згадайте ж про першi днi вашi, як 31, 32

ви просвiтилися й витерпiли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги й зну- 33

щання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали й з ув’язненими, i грабунок свого 34

майна прийняли з потiхою, вiдаючи, що маєте в небi для себе майно неминуще та краще. Тож не 35

вiдкидайте вiдваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливiсть потрiбна, щоб Божу 36

волю вчинити й прийняти обiтницю. Бо ще мало, дуже мало, i Той, хто має прийти, прийде й бари- 37

тись не буде! А праведний житиме вiрою. I: Коли захитається вiн, то душа Моя його не вподобає. 38

Ми ж не з тих, хто хитається на загибiль, але вiруємо на спасiння душi. 39

А вiра то пiдстава сподiваного, доказ небаченого. Бо нею засвiдченi старшi були. Вiрою ми 11, 2, 3

розумiємо, що вiки Словом Божим збудованi, так що з невидимого сталось видиме. Вiрою Авель 4

принiс Боговi жертву кращу, як Каїн; нею засвiдчений був, що вiн праведний, як Бог свiдчив про
дари його; нею, i вмерши, вiн ще промовляє. Вiрою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити 5

смерти; i його не знайшли, бо Бог перенiс його. Бо ранiш, як його перенесено, вiн був засвiдчений,
що Боговi вiн догодив. Догодити ж без вiри не можна. I той, хто до Бога приходить, мусить вiру- 6

вати, що Вiн є, а тим, хто шукає Його, Вiн дає нагороду. Вiрою Ной, як дiстав був об’явлення про 7

те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дiм свiй спасти; нею свiт засудив вiн, i став
спадкоємцем праведности, що з вiри вона. Вiрою Авраам, покликаний на мiсце, яке мав прийняти 8

в спадщину, послухався та й пiшов, не вiдаючи, куди йде. Вiрою вiн перебував на Землi Обiцянiй, 9

як на чужiй, i проживав у наметах з Iсаком та Яковом, спiвспадкоємцями тiєї ж обiтницi, бо чекав 10

вiн мiста, що має пiдвалини, що Бог його будiвничий та творець. Вiрою й Сара сама дiстала си- 11

лу прийняти насiння, i породила понад час свого вiку, бо вiрним вважала Того, Хто обiтницю дав.
Тому й вiд одного, та ще змертвiлого, народилось так багато, як зорi небеснi й пiсок незчисленний 12

край моря. Усi вони повмирали за вiрою, не одержавши обiтниць, але здалека бачили їх, i повiта- 13

ли, i вiрували в них, та визнавали, що вони на землi чужаницi й приходьки. Бо тi, що говорять таке, 14

виявляють, що шукають батькiвщини. I коли б вони пам’ятали ту, що вийшли з неї, то мали б бу- 15

ли час повернутись. Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної, тому й Бог не соромиться їх, 16

щоб звати Себе їхнiм Богом, бо Вiн приготував їм мiсто. Вiрою Авраам, випробовуваний, привiв 17

був на жертву Iсака, i, мавши обiтницю, принiс однородженого, що йому було сказано: В Iсаковi 18

буде насiння тобi. Бо вiн розумiв, що Бог має силу й воскресити з мертвих, тому й одержав його 19

на прообраз. Вiрою в майбутнє поблагословив Iсак Якова та Iсава. Вiрою Якiв, умираючи, по- 20, 21

благословив кожного сина Йосипового, i схилився на верх свого жезла. Вiрою Йосип, умираючи, 22

згадав про вихiд синiв Iзраїлевих та про костi свої заповiв. Вiрою Мойсей, як родився, перехову- 23

вався батьками своїми три мiсяцi, бо вони бачили, що гарне дитя, i не злякались наказу царевого.
Вiрою Мойсей, коли вирiс, вiдрiкся зватися сином дочки фараонової. Вiн хотiв краще страждати 24, 25

з народом Божим, анiж мати дочасну грiховну потiху. Вiн наругу Христову вважав за бiльше ба- 26

гатство, нiж скарби єгипетськi, бо вiн озирався на Божу нагороду. Вiрою вiн покинув Єгипет, не 27

злякавшися гнiву царевого, бо вiн був непохитний, як той, хто Невидимого бачить. Вiрою справив 28

вiн Пасху й покроплення крови, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вiрою во- 29

ни перейшли Червоне море, немов суходолом, на що спокусившись єгиптяни, потопились. Вiрою 30
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впали єрихонськi мури по семиденнiм обходженнi їх. Вiрою блудниця Рахав не згинула з невiрни-31

ми, коли з миром прийняла вивiдувачiв. I що ще скажу? Бо не стане часу менi, щоб оповiдати про32

Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида й Самуїла та про пророкiв, що вiрою царства побивали,33

правду чинили, одержували обiтницi, пащi левам загороджували, силу огненну гасили, утiкали вiд34

вiстря меча, змiцнялись вiд слабости, хоробрi були на вiйнi, обертали в розтiч полки чужоземцiв;
жiнки дiставали померлих своїх iз воскресiння; а iншi бували скатованi, не прийнявши визволен-35

ня, щоб отримати краще воскресiння; а iншi дiзнали наруги та рани, а також кайдани й в’язницi.36

Камiнням побитi бували, допитуванi, перепилюванi, умирали, зарубанi мечем, тинялися в овечих та37

козячих шкурах, збiдованi, засумованi, витерпiлi. Тi, що свiт не вартий був їх, тинялися по пусти-38

нях та горах, i по печерах та проваллях земних. I всi вони, одержавши засвiдчення вiрою, обiтницi39

не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалiсть одержали.40

Тож i ми, мавши навколо себе велику таку хмару свiдкiв, скиньмо всякий тягар та грiх, що об-12
плутує нас, та й бiжiм з терпеливiстю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Iсуса, на Началь-2

ника й Виконавця вiри, що замiсть радости, яка була перед Ним, перетерпiв хреста, не звертавши
уваги на сором, i сiв по правицi престолу Божого. Тож подумайте про Того, хто перетерпiв такий3

перекiр проти Себе вiд грiшних, щоб ви не знемоглись, i не впали на душах своїх. Ви ще не зма-4

гались до крови, борючись проти грiха, i забули нагад, що говорить до вас, як синiв: Мiй сину, не5

нехтуй Господньої кари, i не знемагай, коли Вiн докоряє тобi. Бо Господь, кого любить, того Вiн6

карає, i б’є кожного сина, якого приймає! Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хiба є7

такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спiльна для всiх, то ви дiти з перелюбу,8

а не сини. А до того, ми мали батькiв, що карали наше тiло, i боялися їх, то чи ж не далеко бiльше9

повиннi коритися ми Отцевi духiв, щоб жити? Тi нас за короткого часу карали, як їм до вподоби10

було, Цей же на користь, щоб ми стали учасниками Його святости. Усяка кара в теперiшнiй час11

не здається потiхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плiд праведности!
Тому то опущенi руки й колiна знеможенi випростуйте, i чинiть простi стежки ногам вашим, щоб12, 13

кульгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир зо всiма, i про святiсть, без якої14

нiхто не побачить Господа. Дивiться, щоб хто не зостався без Божої благодатi, щоб не вирiс який15

гiркий корiнь i не наробив непокою, i щоб багато-хто не опоганились тим. Щоб не був хто блу-16

дник чи безбожник, немов той Iсав, що своє перворiдство вiддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що17

й пiсля, як схотiв вiн успадкувати благословення, вiдкинутий був, не знайшов бо був можливости
до покаяння, хоч його iз слiзьми шукав. Бо ви не приступили до гори дотикальної та до палючого18

огню, i до хмари, i до темряви, та до бурi, i до сурмового звуку, i до голосу слiв, що його тi, хто19

чув, просили, щоб бiльше не мовилось слово до них. Не могли бо вони того витримати, що нака-20

зано: Коли й звiрина до гори доторкнеться, то буде камiнням побита. I таке страшне те видiння21

було, що Мойсей проказав: Я боюся й тремчу!... Але ви приступили до гори Сiонської, i до мiста22

Бога Живого, до Єрусалиму небесного, i до десяткiв тисяч Анголiв, i до Церкви первороджених,23

на небi написаних, i до Суддi всiх до Бога, i до духiв удосконалених праведникiв, i до Посередни-24

ка Нового Заповiту до Iсуса, i до покроплення крови, що краще промовляє, як Авелева. Глядiть,25

не вiдвертайтеся вiд того, хто промовляє. Бо як не повтiкали вони, що зреклися того, хто звiщав
на землi, то тим бiльше ми, якщо зрiкаємся Того, Хто з неба звiщає, що голос Його захитав тодi26

землю, а тепер обiцяв та каже: Ще раз захитаю не тiльки землею, але й небом. А ще раз визна-27

чає замiну захитаного, як створеного, щоб зосталися тi, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо28

царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Боговi з побожнiстю й
зо страхом. Бо наш Бог то палючий огонь!29

Братолюбство нехай пробуває мiж вами! Не забувайте любови до приходнiв, бо деякi нею, на-13, 2

вiть не вiдаючи, гостинно були прийняли Анголiв. Пам’ятайте про в’язнiв, немов iз ними були б ви3

пов’язанi, про тих, хто страждає, як такi, що й самi ви знаходитесь в тiлi. Нехай буде в усiх чесний4

шлюб та ложе непорочне, а блудникiв та перелюбiв судитиме Бог. Будьте життям не грошолюбнi,5

задовольняйтеся тим, що маєте. Сам бо сказав: Я тебе не покину, анi не вiдступлюся вiд тебе! Тому6

то ми смiливо говоримо: Господь менi помiчник, i я не злякаюсь нiкого: що зробить людина менi?
Спогадуйте наставникiв ваших, що вам говорили Слово Боже; i, дивлячися на кiнець їхнього жи-7

ття, переймайте їхню вiру. Iсус Христос учора, i сьогоднi, i навiки Той Самий! Не захоплюйтеся8, 9

всiлякими та чужими науками. Бо рiч добра змiцняти серця благодаттю, а не стравами, що користи
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вiд них не одержали тi, хто за ними ходив. Маємо жертiвника, що вiд нього годуватися права не 10

мають тi, хто скинiї служить, бо котрих звiрят кров первосвященик уносить до святинi за грiхи, 11

тих м’ясо палиться поза табором, тому то Iсус, щоб кров’ю Своєю людей освятити, постраждав 12

поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табiр, i наругу Його понесiмо, бо постiйного мiста не 13, 14

маємо тут, а шукаємо майбутнього! Отож, завжди приносьмо Боговi жертву хвали, цебто плiд уст, 15

що Iм’я Його славлять. Не забувайте ж i про доброчиннiсть та спiльнiсть, бо жертви такi вгоднi 16

Боговi. Слухайтесь ваших наставникiв та корiться їм, вони бо пильнують душ ваших, як тi, хто має 17

здати справу. Нехай вони роблять це з радiстю, а не зiдхаючи, бо це для вас не корисне. Молiться 18

за нас, бо надiємося, що ми маємо добре сумлiння, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто 19

прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Бог же миру, що з мертвих пiдняв великого 20

Пастиря вiвцям кров’ю вiчного заповiту, Господа нашого Iсуса, нехай вас удосконалить у кожно- 21

му доброму дiлi, щоб волю чинити Його, чинячи в вас любе перед лицем Його через Iсуса Христа,
Якому слава на вiки вiчнi. Амiнь. Благаю ж вас, браття, приймiть слово потiхи, бо коротко я на- 22

писав вам. Знайте, що наш брат Тимофiй вже випущений, i я з ним; коли незабаром вiн прийде, я 23

вас побачу. Вiтайте всiх ваших наставникiв та всiх святих. Вiтають вас тi, хто в Iталiї. Благодать 24, 25

зо всiма вами! Амiнь.



СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА ЯКОВА

Я
кiв, раб Бога й Господа Iсуса Христа, дванадцятьом племенам, якi в Розпорошеннi, вi-1
таю я вас! Майте, брати мої, повну радiсть, коли впадаєте в усiлякi випробовування,2

знаючи, що досвiдчення вашої вiри дає терпеливiсть. А терпеливiсть нехай має чин до-3, 4

сконалий, щоб ви досконалi та бездоганнi були, i недостачi нi в чому не мали. А якщо5

кому з вас не стачає мудрости, нехай просить вiд Бога, що всiм дає просто, та не докоряє, i буде
вона йому дана. Але нехай просить iз вiрою, без жадного сумнiву. Бо хто має сумнiв, той подiбний6

до морської хвилi, яку жене й кидає вiтер. Нехай бо така людина не гадає, що дiстане що вiд Го-7

спода. Двоєдушна людина непостiйна на всiх дорогах своїх. А понижений брат нехай хвалиться8, 9

високiстю своєю, а багатий пониженням своїм, бо вiн промине, як той цвiт трав’яний, бо сонце10, 11

зiйшло зо спекотою, i траву посушило, i вiдпав цвiт її, i зникла краса її виду... Так само зiв’яне й
багатий у дорогах своїх! Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дiстане12

вiнця життя, якого Господь обiцяв тим, хто любить Його. Випробовуваний, хай не каже нiхто: Я13

вiд Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується, i нiкого Вiн Сам не спокушує. Але кожен14

спокушується, як надиться й зводиться пожадливiстю власною. Пожадливiсть потому, зачавши,15

народжує грiх, а зроблений грiх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любi! Усяке добре16, 17

давання та дар досконалий походить згори вiд Отця свiтил, що в Нього нема перемiни чи тiнi вiдмi-
ни. Захотiвши, Вiн нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творiв Його.18

Отож, мої брати любi, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повiльна на19

гнiв. Бо гнiв людський не чинить правди Божої. Тому то вiдкиньте всiляку нечисть та залишок20, 21

злоби, i приймiть iз лагiднiстю всiяне слово, що може спасти вашi душi. Будьте ж виконавцями22

слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець,23

той подiбний людинi, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалi, бо розгляне себе та й вiдiйде,24

i зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волi, i в нiм пробуває, той25

не буде забудько слухач, але виконавець дiла, i вiн буде блаженний у дiяннi своїм! Коли ж хто26

гадає, що вiн побожний, i свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожнiсть того!
Чиста й непорочна побожнiсть перед Богом i Отцем оця: зглянутися над сиротами та вдовицями в27

утисках їхнiх, себе берегти чистим вiд свiту.
Брати мої, не зважаючи на обличчя, майте вiру в нашого Господа слави, Iсуса Христа. Бо коли2, 2

до вашого зiбрання ввiйде чоловiк iз золотим перснем, у шатi блискучiй, увiйде й бiдар у вбогiм
вбраннi, i ви поглянете на того, хто в шатi блискучiй, i скажете йому: Ти сiдай вигiдно отут, а бiда-3

ревi прокажете: Ти стань там, чи сiдай собi тут на пiднiжку моїм, то чи не стало мiж вами подiлення,4

i не стали ви злодумними суддями? Послухайте, мої брати любi, чи ж не вибрав Бог бiдарiв цього5

свiту за багатих вiрою й за спадкоємцiв Царства, яке обiцяв Вiн тим, хто любить Його? А ви бi-6

даря зневажили! Хiба не багачi переслiдують вас, хiба не вони тягнуть вас на суди? Хiба не вони7

зневажають те добре iм’я, що ви ним називаєтесь? Коли ви Закона Царського виконуєте, за Пи-8

санням: Люби свого ближнього, як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя,9

то чините грiх, бо Закон удоводнює, що ви винуватцi. Бо хто всього Закона виконує, а згрiшить в10

одному, той винним у всьому стає. Бо Той, Хто сказав: Не чини перелюбства, також наказав: Не11

вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб’єш, то ти переступник Закону. Отак говорiть i отак12

чинiть, як такi, що будете судженi законом волi. Бо суд немилосердний на того, хто не вчинив ми-13

лосердя. Милосердя бо ставиться вище за суд. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має14

вiру, але дiл не має? Чи може спасти його вiра? Коли ж брат чи сестра будуть нагi, i позбавленi15

денного покорму, а хтонебудь iз вас до них скаже: Iдiть з миром, грiйтесь та їжте, та не дасть їм16

потрiбного тiлу, що ж то поможе? Так само й вiра, коли дiл не має, мертва в собi! Але скаже хто-17, 18

небудь: Маєш ти вiру, а я маю дiла; покажи менi вiру свою без дiл твоїх, а я покажу тобi вiру свою
вiд дiл моїх. Чи вiруєш ти, що Бог один? Добре робиш! Та й демони вiрують, i тремтять. Чи хочеш19, 20

ти знати, о марна людино, що вiра без дiл мертва? Авраам, отець наш, чи вiн не з дiл виправданий21

був, як поклав був на жертiвника свого сина Iсака? Чи ти бачиш, що вiра помогла його дiлам, i22
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вдосконалилась вiра iз дiл? I здiйснилося Писання, що каже: Авраам же ввiрував Боговi, i це йо- 23

му зараховане в праведнiсть, i був названий вiн другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина 24

виправдується вiд дiл, а не тiльки вiд вiри? Чи так само i блудниця Рахав не з дiл виправдалась, 25

коли прийняла посланцiв, i дорогою iншою випустила? Бо як тiло без духа мертве, так i вiра без 26

дiл мертва!
Не багато-хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що бiльший осуд приймемо. Бо багато 3, 2

ми всi помиляємось. Коли хто не помиляється в словi, то це муж досконалий, спроможний прибор-
кувати й усе тiло. От i коням вкладаєм уздечки до рота, щоб корилися нам, i ми всiм їхнiм тiлом 3

керуємо. От i кораблi, хоч якi величезнi та гнанi вiтрами жорстокими, проте найменшим стерном 4

скеровуються, куди хоче стерничий. Так само й язик, малий член, але хвалиться вельми! Ось ма- 5

ленький огонь, а запалює величезного лiса! I язик то огонь. Як свiт неправости, поставлений так 6

помiж нашими членами, язик сквернить усе тiло, запалює круг життя, i сам запалюється вiд геєн-
ни. Бо всяка природа звiрiв i пташок, гадiв i морських потвор приборкується, i приборкана буде 7

природою людською, та не може нiхто iз людей язика вгамувати, вiн зло безупинне, вiн повний 8

отрути смертельної! Ним ми благословляємо Бога й Отця, i ним проклинаєм людей, що створенi 9

на Божу подобу. Iз тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно, брати мої, 10

щоб так це було! Хiба з одного отвору виходить вода солодка й гiрка? Хiба може, брати мої, 11, 12

фiгове дерево родити оливки, або виноград фiги? Солодка вода не тече з солонця. Хто мудрий i 13

розумний мiж вами? Нехай вiн покаже дiла свої в лагiднiй мудростi добрим поводженням! Коли 14

ж гiрку заздрiсть та сварку ви маєте в серцi своєму, то не величайтесь та не говорiть неправди на
правду, це не мудрiсть, що нiби зверху походить вона, але земна, тiлесна та демонська. Бо де 15, 16

заздрiсть та сварка, там безлад та всяка зла рiч! А мудрiсть, що зверху вона, насамперед чиста, 17

а потiм спокiйна, лагiдна, покiрлива, повна милосердя та добрих плодiв, безстороння та нелукава.
А плiд правди сiється творцями миру. 18

Звiдки вiйни та свари мiж вами? Чи не звiдси, вiд ваших пожадливостей, якi в ваших членах 4
воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте й заздрите та досягнути не можете, сваритеся та 2

воюєте та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на 3

розкошi свої. Перелюбники та перелюбницi, чи ж ви не знаєте, що дружба зо свiтом то ворожнеча 4

супроти Бога? Бо хто хоче бути свiтовi приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, 5

що даремно Писання говорить: Жадає аж до заздрости дух, що в нас пробуває? Та ще бiльшу 6

благодать дає, через що й промовляє: Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож 7

пiдкорiться Боговi та спротивляйтесь дияволовi, то й утече вiн вiд вас. Наблизьтесь до Бога, то й 8

Бог наблизиться до вас. Очистьте руки, грiшнi, та серця освятiть, двоєдушнi! Журiться, сумуйте 9

та плачте! Хай обернеться смiх ваш у плач, а радiсть у сум! Упокорiться перед Господнiм лицем, 10

i Вiн вас пiдiйме! Не обмовляйте, брати, один одного! Бо хто брата свого обмовляє або судить 11

брата, той Закона обмовляє та судить Закона. А коли ти Закона осуджуєш, то ти не виконавець
Закона, але суддя. Один Законодавець i Суддя, що може спасти й погубити. А ти хто такий, що 12

осуджуєш ближнього? А ну тепер ви, що говорите: Сьогоднi чи взавтра ми пiдем у те чи те мiсто, 13

i там рiк проживемо, та будемо торгувати й заробляти, ви, що не вiдаєте, що трапиться взавтра, 14

яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з’являється, а потiм зникає!... Замiсть того, щоб вам 15

говорити: Як схоче Господь та будемо живi, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитеся в своїх 16

гордощах, лиха всяка подiбна хвальба! Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має 17

грiх!
А ну ж тепер ви, багачi, плачте й ридайте над лихом своїм, що вас має спiткати: ваше багатство 5, 2

згнило, а вашi вбрання мiль поїла! Золото ваше та срiбло поiржавiло, а їхня iржа буде свiдчити 3

проти вас, i поїсть ваше тiло, немов той огонь! Ви скарби зiбрали собi на останнi днi! Ось голо- 4

сить заплата, що ви затримали в робiтникiв, якi жали на ваших полях, i голосiння женцiв досягли
вух Господа Саваота! Ви розкошували на землi й насолоджувались, серця свої вигодували, немов 5

би на день заколення. Ви Праведного засудили й убили, Вiн вам не противився! Отож, браття, 6, 7

довготерпiть аж до приходу Господа! Ось чекає рiльник дорогоцiнного плоду землi, довготерпить
за нього, аж поки одержить дощ раннiй та пiзнiй. Довготерпiть же й ви, змiцнiть серця вашi, бо 8

наблизився прихiд Господнiй! Не нарiкайте один на одного, браття, щоб вас не засуджено, он Суд- 9

дя стоїть перед дверима! Вiзьмiть, браття, пророкiв за приклад страждання та довготерпiння, вони 10
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промовляли Господнiм Iм’ям! Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпiв. Ви чули про Йовове11

терпiння та бачили Господнiй кiнець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. А найпер-12

ше, браття мої, не клянiться нi небом, анi землею, i нiякою iншою клятвою! Слово ж ваше хай буде:
Так, так та Нi, нi, щоб не впасти вам в осуд. Чи страждає хто з вас? Нехай молиться! Чи тiши-13

ться хтось? Хай спiває псалми! Чи хворiє хто з вас? Хай покличе пресвiтерiв Церкви, i над ним14

хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє Iм’я, i молитва вiри вздоровить недужого, i15

Господь його пiдiйме, а коли вiн грiхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь16

один перед одним у своїх прогрiхах, i молiться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже мо-
гутня ревна молитва праведного! Iлля був людина, подiбна до нас пристрастями, i вiн помолився17

молитвою, щоб дощу не було, i дощу не було на землi аж три роки й шiсть мiсяцiв... I вiн знов по-18

молився, i дощу дало небо, а земля вродила свiй плiд! Браття мої, коли хто з-помiж вас заблудить19

вiд правди, i його хто наверне, хай знає, що той, хто грiшника навернув вiд його блудної дороги,20

той душу його спасає вiд смерти та безлiч грiхiв покриває!



ПЕРШЕ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА

П
етро, апостол Iсуса Христа, захожанам Розпорошення: Понту, Галатiї, Каппадокiї, Азiї 1
й Вiфiнiї, вибраним iз передбачення Бога Отця, посвяченням Духа, на покору й окро- 2

плення кров’ю Iсуса Христа: нехай примножиться вам благодать та мир! Благосло- 3

венний Бог i Отець Господа нашого Iсуса Христа, що великою Своєю милiстю вiдродив
нас до живої надiї через воскресення з мертвих Iсуса Христа, на спадщину нетлiнну й непорочну 4

та нев’янучу, заховану в небi для вас, що ви береженi силою Божою через вiру на спасiння, яке 5

готове з’явитися останнього часу. Тiштеся з того, засмученi трохи тепер, якщо треба, всiляки- 6

ми випробовуваннями, щоб досвiдчення вашої вiри було дорогоцiннiше за золото, яке гине, хоч i 7

огнем випробовується, на похвалу, i честь, i славу при з’явленнi Iсуса Христа. Ви Його любите, не 8

бачивши, i вiруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вiрувавши, радiєте невимовною й славною радi-
стю, бо досягаєте мети вiри вашої спасiння душам. Про це спасiння розвiдували та допитувалися 9, 10

пророки, що звiщали про благодать, призначену вам. Вони дослiджували, на котрий чи на який 11

час показував Дух Христiв, що в них був, коли Вiн сповiщав про Христовi страждання та славу,
що прийдуть по них. Їм вiдкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що 12

тепер звiщено вам через благовiсникiв Духом Святим, iз неба посланим, на що бажають дивитися
Анголи. Тому то, пiдперезавши стегна свого розуму та бувши тверезi, майте досконалу надiю на 13

благодать, що приноситься вам в з’явленнi Iсуса Христа. Як слухнянi, не застосовуйтеся до по- 14

переднiх пожадливостей вашого невiдання, але за Святим, що покликав вас, будьте й самi святi в 15

усiм вашiм поводженнi, бо написано: Будьте святi, Я бо святий! I коли ви Отцем звете Того, Хто 16, 17

кожного, не зважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового
замешкання. I знайте, що не тлiнним срiблом або золотом вiдкупленi ви були вiд марного вашого 18

життя, що передане вам вiд батькiв, але дорогоцiнною кров’ю Христа, як непорочного й чистого 19

Ягняти, що призначений був iще перед закладинами свiту, але був з’явлений вам за останнього 20

часу. Через Нього ви вiруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив та дав славу Йому, щоб була 21

ваша вiра й надiя на Бога. Послухом правдi очистьте душi свої через Духа на нелицемiрну братер- 22

ську любов, i ревно вiд щирого серця любiть один одного, бо народженi ви не з тлiнного насiння, 23

але з нетлiнного, Словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тiло немов та трава, i всяка слава 24

людини як цвiт трав’яний: засохне трава то й цвiт опаде, а Слово Господнє повiк пробуває! А це 25

те Слово, яке звiщене вам в Євангелiї.
Отож, вiдкладiть усяку злобу, i всякий пiдступ, i лицемiрство, i заздрiсть, i всякi обмови, i, 2, 2

немов новонародженi немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спа-
сiння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до Нього, до Каменя живого, до- 3, 4

рогоцiнного, що вiдкинули люди Його, але вибрав Бог. I самi, немов те камiння живе, будуйтеся 5

в дiм духовий, на священство святе, щоб приносити жертви духовнi, приємнi для Бога через Iсуса
Христа. Бо стоїть у Писаннi: Ось кладу Я на Сiонi Каменя вибраного, нарiжного, дорогоцiнного, 6

i хто вiрує в Нього, той не буде осоромлений! Отож бо, для вас, хто вiрує, Вiн коштовнiсть, а для 7

тих, хто не вiрує камiнь, що його занедбали були будiвничi, той нарiжним став каменем, i камiнь 8

спотикання, i скеля спокуси, i об нього вони спотикаються, не вiрячи слову, на що й призначенi
були. Але ви вибраний рiд, священство царське, народ святий, люд власности Божої, щоб звiща- 9

ли чесноти Того, Хто покликав вас iз темряви до дивного свiтла Свого, колись ненарод, а тепер 10

народ Божий, колись непомилуванi, а тепер ви помилуванi! Благаю вас, любi, як приходькiв та 11

подорожнiх, щоб ви здержувались вiд тiлесних пожадливостей, що воюють проти душi. Поводь- 12

теся помiж поганами добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов би злочинцiв, побачивши
добрi дiла, славили Бога в день вiдвiдання. Отож, корiться кожному людському творiнню ради Го- 13

спода, чи то царевi, як найвищому, чи то володарям, як вiд нього посланим для карання злочинцiв 14

та для похвали доброчинцiв. Бо така Божа воля, щоб доброчинцi гамували неуцтво нерозумних 15

людей, як вiльнi, а не як тi, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божi. Шануйте 16, 17

всiх, братство любiть, Бога бiйтеся, царя поважайте. Раби, корiться панам iз повним страхом, 18
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не тiльки добрим та тихим, але й прикрим. Бо то вгодне, коли хто, через сумлiння перед Богом,19

терпить недолю, непоправдi страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б’ють за про-20

вини? Але коли з мукою терпите за добрi вчинки, то це вгодне Боговi! Бо на це ви покликанi. Бо й21

Христос постраждав за нас, i залишив нам приклада, щоб пiшли ми слiдами Його. Не вчинив Вiн22

грiха, i не знайшлося в устах Його пiдступу! Коли був лихословлений, Вiн не лихословив взаємно,23

а коли Вiн страждав, не погрожував, але передав Тому, Хто судить справедливо. Вiн тiлом Своїм24

Сам пiднiс грiхи нашi на дерево, щоб ми вмерли для грiхiв та для праведности жили; Його ранами
ви вздоровилися. Ви бо були як тi вiвцi заблуканi, та ви повернулись до Пастиря й Опiкуна ваших25

душ.
Так само дружини, корiться своїм чоловiкам, щоб i деякi, хто не кориться слову, були приєднанi3

без слова поводженням дружин, як побачать ваше поводження чисте в страху. А окрасою їм не-2, 3

хай буде не зовнiшнє, заплiтання волосся та навiшання золота або вбирання одеж, але захована4

людина серця в нетлiннi лагiдного й мовчазного духа, що дорогоцiнне перед Богом. Бо так само5

колись прикрашали себе й святi тi жiнки, що клали надiю на Бога й корились своїм чоловiкам.
Так Сара корилась Авраамовi, i паном його називала. А ви її дiти, коли добро робите та не лякає-6

тесь жадного страху. Чоловiки, так само живiть разом iз дружинами за розумом, як зо слабiшою7

жiночою посудиною, i виявляйте їм честь, бо й вони є спiвспадкоємицi благодатi життя, щоб не
спинялися вашi молитви. Нарештi ж, будьте всi однодумнi, спочутливi, братолюбнi, милосерднi,8

покiрливi. Не платiть злом за зло, або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте, знавши, що на9

це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрi10

днi, нехай здержить свого язика вiд лихого та уста свої вiд говорення пiдступу. Ухиляйся вiд злого11

та добре чини, шукай миру й женися за ним! Бо очi Господнi до праведних, а вуха Його до їхнiх12

прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе! I хто заподiє вам зле, коли будете ви обо-13

ронцями доброго? А коли ви за правду й страждаєте, то ви блаженнi! А їхнього страху не бiйтеся,14

i не тривожтеся! А Господа Христа святiть у ваших серцях, i завжди готовими будьте на вiдпо-15

вiдь кожному, хто в вас запитає рахунку про надiю, що в вас, iз лагiднiстю та зо страхом. Майте16

добре сумлiння, щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинцiв, були посоромленi лихослов-
ники вашого поводження в Христi. Бо лiпше страждати за добрi дiла, коли хоче того Божа воля,17

анiж за лихi. Бо й Христос один раз постраждав був за нашi грiхи, щоб привести нас до Бога,18

Праведний за неправедних, хоч умертвлений тiлом, але Духом оживлений, Яким Вiн i духам, що в19

в’язницi були, зiйшовши, звiщав; вони колись непокiрливi були, як їх Боже довготерпiння чекало20

за Ноєвих днiв, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вiсiм душ, спаслось вiд води. То-21

го образ, хрищення не тiлесної нечистости позбуття, але обiтниця Боговi доброго сумлiння, спасає
тепер i нас воскресенням Iсуса Христа, що, зiйшовши на небо, пробуває по Божiй правицi, а Йому22

пiдкорилися Анголи, влади та сили.
Отож, коли тiлом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й ви тiєю самою думкою, бо хто4

тiлом постраждав, той перестав грiшити, щоб решту часу в тiлi жити вже не для пожадливостей2

людських, а для Божої волi. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в роз-3

пустi, у пожадливостях, у пiяцтвi, у гулянках, у пiятиках, у беззаконних iдолослужбах. Вони з того4

дивуються, що ви разом iз ними не берете участи в розпустi, та зневажають. Вони дадуть вiдпо-5

вiдь Тому, Хто судитиме живих та мертвих! Бо на те й мертвим звiщувано Євангелiю, щоб вони6

прийняли суд по-людському тiлом, але жили по-Божому духом. Кiнець же всьому наблизився.7

Отже, будьте мудрi й пильнуйте в молитвах! Найперше майте щиру любов один до одного, бо8

любов покриває багато грiхiв! Будьте гостиннi один до одного без нехотi! Служiть один одному,9, 10

кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всiлякої Божої благодатi. Коли хто говорить,11

говори, як Божi слова. Коли хто служить, то служи, як вiд сили, яку дає Бог, щоб Бог прославляв-
ся в усьому Iсусом Христом, що Йому слава та влада на вiки вiчнi, амiнь. Улюбленi, не дивуйтесь12

огневi, що вам посилається на випробовування, немов би чужому випадку для вас. Але через те,13

що берете ви участь у Христових стражданнях, то тiштеся, щоб i в з’явленнi слави Його радiли ви
й звеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове Iм’я, то ви блаженнi, бо на вас спочиває Дух14

слави й Дух Божий. Нiхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодiй, або злочинець, або во-15

рохобник, а коли як християнин, то нехай не соромиться вiн, але хай прославляє Бога за те. Бо16, 17
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час уже суд розпочати вiд Божого дому; а коли вiн почнеться перше з нас, то який кiнець тих, хто
противиться Божiй Євангелiї? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грiшний де 18

зможе з’явитись? Тому й тi, хто з Божої волi страждає, нехай душi свої вiддадуть в доброчинствi 19

Йому, як Створителю вiрному.
Тож благаю мiж вами пресвiтерiв, спiвпресвiтер та свiдок Христових страждань, спiвучасник 5

слави, що повинна з’явитись: пасiть стадо Боже, що у вас, наглядайте не з примусу, але добро- 2

вiльно по-Божому, не для брудної наживи, а ревно, не пануйте над спадком Божим, але будьте 3

для стада за взiр. А коли Архипастир з’явиться, то одержите ви нев’янучого вiнка слави. Також 4, 5

молодi, корiться старшим! А всi майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а сми-
ренним дає благодать! Тож покорiться пiд мiцну Божу руку, щоб Вiн вас Свого часу повищив. 6

Покладiть на Нього всю вашу журбу, бо Вiн опiкується вами! Будьте тверезi, пильнуйте! Ваш су- 7, 8

противник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, твердi в вiрi, 9

знавши, що тi самi муки трапляються й вашому братству по свiтi. А Бог усякої благодатi, що по- 10

кликав вас до вiчної слави Своєї в Христi, нехай Сам удосконалить вас, хто трохи потерпiв, хай
упевнить, змiцнить, угрунтує. Йому слава та влада на вiчнi вiки, амiнь. Я коротко вам написав 11, 12

через Силуяна, як гадаю вiрного брата. Закликаю та свiдчу, що це Божа благодать правдива, що
ви в нiй стоїте. Вiтає вас разом вибрана Церква в Вавилонi, i Марко, мiй син. Вiтайте один одного 13, 14

поцiлунком любови. Мир вам усiм у Христi! Амiнь.



ДРУГЕ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА

С
имеон Петро, раб та апостол Iсуса Христа, до тих, хто одержав iз нами рiвноцiнну вiру1
в правдi Бога нашого й Спасителя Iсуса Христа: благодать вам та мир нехай примно-2

житься в пiзнаннi Бога й Iсуса, Господа нашого! Усе, що потрiбне для життя та по-3

божности, подала нам Його Божа сила пiзнанням Того, Хто покликав нас славою та
чеснотою. Через них дарованi нам цiннi та великi обiтницi, щоб ними ви стали учасниками Божої4

Iстоти, утiкаючи вiд пожадливого свiтового тлiння. Тому докладiть до цього всю пильнiсть, i пока-5

жiть у вашiй вiрi чесноту, а в чеснотi пiзнання, а в пiзнаннi стримання, а в стриманнi терпеливiсть,6

а в терпеливостi благочестя, а в благочестi братерство, а в братерствi любов. Бо коли це в вас є7, 8

та примножується, то воно зробить вас нелiнивими, анi безплiдними для пiзнання Господа нашого
Iсуса Христа. А хто цього не має, той слiпий, короткозорий, вiн забув про очищення з своїх давнiх9

грiхiв. Тому, браття, тим бiльше дбайте чинити мiцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи10

так, ви нiколи не спiткнетесь. Бо щедро вiдкриється вам вхiд до вiчного Царства Господа нашого11

й Спасителя Iсуса Христа. Тому то нiколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви й знає-12

те, i впевненi в теперiшнiй правдi. Бо вважаю я за справедливе, доки я в цiй оселi, спонукувати13

вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як i Господь наш Iсус14

Христос об’явив був менi. А я пильнуватиму, щоб ви й по моєму вiдходi завжди мали це в пам’ятi.15

Бо ми сповiстили вам силу та прихiд Господа нашого Iсуса Христа, не йдучи за хитро видуманими16

байками, але бувши самовидцями Його величi. Бо Вiн честь та славу прийняв вiд Бога Отця, як17

до Нього прийшов вiд величної слави голос такий: Це Син Мiй Улюблений, що Його Я вподобав!
I цей голос, що з неба зiйшов, ми чули, як iз Ним були на святiй горi. I ми маємо слово пророче18, 19

певнiше. I ви добре робите, що на нього вважаєте, як на свiтильника, що свiтить у темному мiсцi,
аж поки зачне розвиднятися, i свiтова зiрниця засяє у ваших серцях, бо ви знаєте перше про те,20

що жодне пророцтво в Писаннi вiд власного вияснення не залежить. Бо пророцтва нiколи не було21

з волi людської, а звiщали його святi Божi мужi, провадженi Духом Святим.
А мiж людом були й неправдивi пророки, як i будуть мiж вас учителi неправдивi, що впрова-2

дять згубнi єресi, вiдречуться вiд Владики, що викупив їх, i стягнуть на себе самi скору погибiль. I2

багато-хто пiдуть за пожадливiстю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. I в зажерли-3

востi вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них вiддавна не бариться, а їхня загибiль
не дрiмає! Бо як Бог Анголiв, що згрiшили, не помилував був, а в кайданах темряви вкинув до аду,4

i передав зберiгати на суд; i Вiн не помилував першого свiту, а зберiг самовосьмого Ноя, проповiд-5

ника праведности, i навiв потопа на свiт безбожних; i мiста Содом i Гоморру спопелив, засудивши6

на знищення, i дав приклада для майбутнiх безбожникiв, а врятував праведного Лота, змученого7

поводженням розпусних людей, бо цей праведник, живши мiж ними, день-у-день мучив свою пра-8

ведну душу, бачачи й чуючи вчинки безбожнi, то вмiє Господь рятувати побожних вiд спокуси, а9

неправедних берегти на день суду для кари, а надто тих, хто ходить за нечистими пожадливостями10

тiла та погорджує владою; зухвалi свавiльцi, що не бояться зневажати слави, хоч Анголи, бувши11

мiццю та силою бiльшi за них, не несуть до Господа зневажливого суду на них. Вони, немов звi-12

рина нерозумна, зроджена природою на зловлення та загибiль, зневажають те, чого не розумiють,
i в тлiннi своїм будуть знищенi, i приймуть заплату за лихi вчинки. Вони повсякденну розпусту13

вважають за розкiш; самi бруд та неслава, вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з
вами. Їхнi очi наповненi перелюбом та грiхом безупинним; вони зваблюють душi незмiцненi; вони,14

дiти прокляття, мають серце, привчене до зажерливости. Вони покинули просту дорогу та й за-15

блудили, i пiшли слiдом за Валаамом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливости, але був16

докорений у своїм беззаконнi: нiма пiд’яремна ослиця проговорила людським голосом, та й безум
пророка спинила. Вони джерела безводнi, хмари, бурею гнанi; для них приготований морок тем-17

ряви! Бо, висловлюючи марне базiкання, вони зваблюють пожадливiстю тiла й розпустою тих, хто18

ледве втiк вiд тих, хто живе в розпустi. Вони волю обiцюють їм, самi бувши рабами тлiння. Бо хто19

ким переможений, той тому й раб. Бо коли хто втече вiд нечистости свiту через пiзнання Господа й20
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Спасителя Iсуса Христа, а потому знов заплутуються ними та перемагаються, то останнє буває для
них гiрше першого. Бо краще було б не пiзнати їм дороги праведности, анiж, пiзнавши, вернутись 21

назад вiд переданої їм святої заповiдi! Бо їм трапилося за правдивою приказкою: Вертається пес 22

до своєї блювотини, та: Помита свиня йде валятися в калюжу...
Це вже другого листа пишу я до вас, улюбленi. У них нагадуванням я буджу вашу чисту думку, 3

щоб ви пам’ятали слова, що святi пророки давнiше звiстили їх вам, i заповiдь Господа й Спасителя, 2

що одержали через ваших апостолiв. Насамперед знайте оце, що в останнi днi прийдуть iз насмi- 3

шками глузiї, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть: Де обiтниця Його приходу? 4

Бо вiд того часу, як позасинали нашi батьки, усе залишається так вiд початку творiння. Бо сховане 5

вiд тих, хто хоче цього, що небо було напочатку, а земля iз води та водою складена словом Божим,
тому тодiшнiй свiт, водою потоплений, згинув. А теперiшнi небо й земля захованi тим самим сло- 6, 7

вом, i зберiгаються для огню на день суду й загибелi безбожних людей. Нехай же одне це не буде 8

заховане вiд вас, улюбленi, що в Господа один день немов тисяча рокiв, а тисяча рокiв немов один
день! Не бариться Господь iз обiтницею, як деякi вважають це барiнням, але вам довготерпить, 9

бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усi навернулися до каяття. День же Господнiй прибуде, як 10

злодiй вночi, коли з гуркотом небо мине, а стихiї, розпеченi, рунуть, а земля та дiла, що на нiй, пого-
рять... А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому життi та в побожностi ви, що 11, 12

чекаєте й прагнете скорого приходу Божого дня, в якiм небо, палючися, зникне, а розпаленi стихiї
розтопляться? Але за Його обiтницею ми дожидаємо неба нового й нової землi, що правда на них 13

пробуває. Тож, улюбленi, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для Нього несквернi 14

та чистi у мирi. А довготерпiння Господа нашого вважайте за спасiння, як i улюблений брат наш 15

Павло написав був до вас за даною йому мудрiстю, як i по всiх посланнях, що в них вiн говорить 16

про це. У них є дещо тяжко зрозумiле, що неуки та незмiцненi перекручують, як i iншi Писання, на
власну загибiль свою. Тож ви, улюбленi, знаючи це наперед, стережiться, щоб не були ви зведенi 17

блудом безбожних i не вiдпали вiд свого вгрунтування, але щоб зростали в благодатi й пiзнаннi 18

Господа нашого й Спасителя Iсуса Христа. Йому слава i тепер, i дня вiчного! Амiнь.



ПЕРШЕ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА IВАНА

Щ
о було вiд початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, i чого1
руки нашi торкалися, про Слово життя, а життя з’явилось, i ми бачили, i свiдчимо,2

i звiщаємо вам життя вiчне, що в Отця перебувало й з’явилося нам, що ми бачили3

й чули про те ми звiщаємо вам, щоб i ви мали спiльнiсть iз нами. Спiльнiсть же
наша з Отцем i Сином Його Iсусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радiсть!4

А це звiстка, що ми її чули вiд Нього i звiщаємо вам: Бог є свiтло, i немає в Нiм жадної темряви!5

Коли ж кажемо, що маємо спiльнiсть iз Ним, а ходимо в темрявi, то неправду говоримо й правди6

не чинимо! Коли ж ходимо в свiтлi, як Сам Вiн у свiтлi, то маємо спiльнiсть один iз одним, i кров7

Iсуса Христа, Його Сина, очищує нас вiд усякого грiха. Коли ж кажемо, що не маєм грiха, то себе8

обманюємо, i немає в нас правди! Коли ми свої грiхи визнаємо, то Вiн вiрний та праведний, щоб9

грiхи нам простити, та очистити нас вiд неправди всiлякої. А як кажемо, що ми не згрiшили, то10

чинимо з Нього неправдомовця, i слова Його нема в нас!
Дiточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грiшили! А коли хто згрiшить, то маємо Заступника2

перед Отцем, Iсуса Христа, Праведного. Вiн ублагання за нашi грiхи, i не тiльки за нашi, але й за2

грiхи всього свiту. А що ми пiзнали Його, пiзнаємо це з того, коли заповiдi Його додержуємо. Хто3, 4

говорить: Пiзнав я Його, але не додержує Його заповiдiв, той неправдомовець, i немає в нiм правди!
А хто додержує Його слово, у тому Божа любов справдi вдосконалилась. Iз того ми пiзнаємо, що в5

Нiм пробуваємо. А хто каже, що в Нiм пробуває, той повинен поводитись так, як поводився Вiн.6

Улюбленi, не пишу я для вас нову заповiдь, але заповiдь давню, яку мали вiд початку: заповiдь7

давня, то слово, що чули його вiд початку. Але нову заповiдь я вам пишу, що справдi вона в Нiм8

та в вас, що минається темрява, i свiтло правдиве вже свiтить. Хто говорить, що вiн пробуває9

у свiтлi, та ненавидить брата свого, той у темрявi досi. А хто любить брата свого, той пробуває у10

свiтлi, i в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темрявi й ходить11

у темрявi, i не знає, куди вiн iде, бо темрява очi йому ослiпила. Пишу я вам, дiтоньки, що грiхи вам12

прощаються ради Ймення Його. Пишу вам, батьки, бо ви пiзнали Того, Хто вiд початку. Пишу вам,13

юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу, дiти, вам, бо ви пiзнали Отця. Я писав вам, батьки, бо14

ви пiзнали Того, Хто вiд початку. Писав я до вас, юнаки, бо мiцнi ви, i Слово Боже в вас пробуває,
i лукавого перемогли ви. Не любiть свiту, анi того, що в свiтi. Коли любить хто свiт, у тiм немає15

любови Отцiвської, бо все, що в свiтi: пожадливiсть тiлесна, i пожадливiсть очам, i пиха життєва,16

це не вiд Отця, а вiд свiту. Минається i свiт, i його пожадливiсть, а хто Божу волю виконує, той17

повiк пробуває! Дiти остання година! А що чули були, що антихрист iде, а тепер з’явилось багато18

антихристiв, з цього ми пiзнаємо, що остання година настала! Iз нас вони вийшли, та до нас не19

належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами; але вийшли, щоб вiдкрилось,
що не всi вони нашi. А ви маєте помазання вiд Святого, i знаєте все. Я не писав вам, немов20, 21

ви не знаєте правди, але що знаєте її, i що всяка лжа не вiд правди. Хто неправдомовець, як не22

той, хто вiдкидає, що Iсус є Христос? Це антихрист, що вiдрiкається Отця й Сина! Кожен, хто23

вiдрiкається Сина, не має Отця; хто визнає Сина, той має Отця. Тож, що ви чули з початку, нехай24

в вас пробуває воно; якщо в вас пробуватиме те, що ви чули з початку, то й ви пробуватимете в Синi
й Отцi. А оце та обiтниця, яку Вiн Сам обiцяв нам: вiчне життя. Це я написав вам про тих, хто25, 26

обманює вас. А помазання, яке прийняли ви вiд Нього, воно в вас залишається, i ви не потребуєте,27

щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве й нехибне, то як
вас навчило воно, у тiм пробувайте. А тепер, дiточки, залишайтеся в Нiм, щоб, як з’явиться Вiн,28

то щоб ми мали вiдвагу та не були засоромленi Ним пiд час Його приходу. Коли знаєте, що Вiн29

праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливiсть, народився вiд Нього.
Подивiться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дiтьми Божими, i ними ми є. Свiт нас не3

знає тому, що Його не пiзнав. Улюбленi, ми тепер Божi дiти, але ще не виявилось, що ми будемо.2

Та знаємо, що, коли з’явиться, то будем подiбнi до Нього, бо будемо бачити Його, як Вiн є. I3
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кожен, хто має на Нього надiю оцю, очищає себе так же само, як чистий i Вiн. Кожен, хто чинить 4

грiх, чинить i беззаконня. Бо грiх то беззаконня. I ви знаєте, що Вiн був з’явився, щоб грiхи нашi 5

взяти, а грiха в Нiм нема. Кожен, хто в Нiм пробуває, не грiшить; усякий, хто грiшить, не бачив 6

Його, i не пiзнав Його. Дiточки, хай нiхто вас не зводить! Хто чинить правду, той праведний, як 7

праведний Вiн! Хто чинить грiх, той вiд диявола, бо диявол грiшить вiд початку. Тому то з’явився 8

Син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився вiд Бога, не чинить грiха, бо в нiм 9

пробуває насiння Його. I не може грiшити, бо вiд Бога народжений вiн. Цим пiзнаються дiти Божi 10

та дiти дияволовi: Кожен, хто праведности не чинить, той не вiд Бога, як i той, хто брата свого не
любить! Бо це та звiстка, яку вiд початку ви чули, щоб любили один одного, не так, як той Каїн, що 11, 12

був вiд лукавого, i брата свого забив. А за що вiн забив його? Бо лукавi були його вчинки, а брата
його праведнi. Не дивуйтеся, браття мої, коли свiт вас ненавидить! Ми знаємо, що ми перейшли 13, 14

вiд смерти в життя, бо любимо братiв. А хто брата не любить, пробуває той в смертi. Кожен, хто 15

ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб не має вiчного життя, що в
нiм перебувало б. Ми з того пiзнали любов, що душу Свою Вiн поклав був за нас. I ми мусимо 16

класти душi за братiв! А хто має достаток на свiтi, i бачить брата свого в недостачi, та серце своє 17

зачиняє вiд нього, то як Божа любов пробуває в такому? Дiточки, любiмо не словом, анi язиком, 18

але дiлом та правдою! Iз цього довiдуємось, що ми з правди, i впокорюєм нашi серця перед Ним, 19

бо коли винуватить нас серце, то Бог бiльший вiд нашого серця та вiдає все! Улюбленi, коли не 20, 21

винуватить нас серце, то маємо вiдвагу до Бога, i чого тiльки попросимо, одержимо вiд Нього, бо 22

виконуємо Його заповiдi та чинимо любе для Нього. I оце Його заповiдь, щоб ми вiрували в Iм’я 23

Сина Його Iсуса Христа, i щоб любили один одного, як Вiн нам заповiдь дав! А хто Його заповiдi 24

береже, той у Нiм пробуває, а Вiн у ньому. А що в нас пробуває, пiзнаємо це з того Духа, що Вiн
нам Його дав.

Улюбленi, не кожному духовi вiрте, але випробовуйте духiв, чи вiд Бога вони, бо неправдивих 4
пророкiв багато з’явилося в свiт. Духа Божого цим пiзнавайте: кожен дух, який визнає, що Iсус 2

Христос прийшов був у тiлi, той вiд Бога. А кожен дух, який не визнає Iсуса, той не вiд Бога, але 3

вiн антихристiв, про якого ви чули, що йде, а тепер уже вiн у свiтi. Ви вiд Бога, дiтки, i ви перемогли 4

їх, бiльший бо Той, Хто в вас, анiж той, хто в свiтi. Вони вiд свiту, тому то говорять вiд свiту, а свiт 5

слухає їх. Ми вiд Бога, хто знає Бога, той слухає нас, хто не вiд Бога, той не слухає нас. Цим 6

пiзнаємо Духа правди та духа обмани. Улюбленi, любiм один одного, бо вiд Бога любов, i кожен, 7

хто любить, родився вiд Бога та вiдає Бога! Хто не любить, той Бога не пiзнав, бо Бог є любов! 8

Любов Божа до нас з’явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у свiт, щоб ми через 9

Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Вiн полюбив нас, i послав Свого Сина 10

вблаганням за нашi грiхи. Улюбленi, коли Бог полюбив нас отак, то повиннi любити i ми один 11

одного! Бога не бачив нiколи нiхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов 12

Його в нас удосконалилась. Що ми пробуваємо в Ньому, а Вiн у нас, пiзнаємо це тим, що Вiн 13

дав нам вiд Духа Свого. I ми бачили й свiдчимо, що Отець послав Сина Спасителем свiту. Коли 14, 15

хто визнає, що Iсус то Син Божий, то в нiм Бог пробуває, а вiн у Бозi. Ми познали й увiрували в 16

ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, i хто пробуває в любовi, пробуває той в Бозi, i в нiм
Бог пробуває! Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо вiдвагу на день судний, бо який 17

Вiн, такi й ми на цiм свiтi. Страху немає в любовi, але досконала любов проганяє страх геть, бо 18

страх має муку. Хто ж боїться, той не досконалий в любовi. Ми любимо Його, бо Вiн перше нас 19

полюбив. Як хто скаже: Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не 20

любить брата свого, якого бачить, як може вiн Бога любити, Якого не бачить? I ми оцю заповiдь 21

маємо вiд Нього, щоб, хто любить Бога, той i брата свого любив!
Кожен, хто вiрує, що Iсус то Христос, той родився вiд Бога. I кожен, хто любить Того, Хто 5

породив, любить i Того, Хто народився вiд Нього. Що ми любимо Божих дiтей, дiзнаємося з того, 2

коли любимо Бога i Його заповiдi додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його 3

заповiдi, Його ж заповiдi не тяжкi. Бо кожен, хто родився вiд Бога, перемагає свiт. А оце перемога, 4

що свiт перемогла, вiра наша. А хто свiт перемагає, як не той, хто вiрує, що Iсус то Син Божий? 5

То Той, що прийшов був водою та кров’ю, Iсус Христос. I не тiльки водою, а водою та кров’ю. I Дух 6

свiдчить, бо Дух то правда. Бо троє свiдкують на небi: Отець, Слово й Святий Дух, i цi Троє Одно. 7
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I троє свiдкують на землi: дух, i вода, i кров, i троє в одно. Коли ми приймаємо свiдчення людське,8, 9

то свiдчення Боже вартнiше, бо це свiдчення Бога, яким свiдчив про Сина Свого. Хто вiрує в10

Божого Сина, той свiдчення має в собi. Хто не вiрує Боговi, той учинив Його неправдомовцем, бо
не вiрив у свiдчення, яким Бог свiдчив про Сина Свого. А це свiдчення, що Бог життя вiчне нам11

дав, а життя це у Синi Його. Хто має Сина, той має життя; хто не має Сина Божого, той не має12

життя. Оце написав я до вас, що вiруєте в Iм’я Божого Сина, щоб ви знали, що ви вiруючи в Iм’я13

Божого Сина, маєте вiчне життя. I оце та вiдвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо14

згiдно волi Його, то Вiн слухає нас. А як знаємо, що Вiн слухає нас, чого тiльки ми просимо, то15

знаємо, що одержуємо те, чого просимо вiд Нього. Коли хто бачить брата свого, що грiшить грiхом16

не на смерть, нехай молиться за нього, i Вiн життя йому дасть, тим, хто грiшить не на смерть. Є й
грiх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. Усяка неправда то грiх. Та є грiх не на смерть. Ми17, 18

знаємо, що кожен, хто народився вiд Бога, не грiшить, бо хто народився вiд Бога, той себе береже,
i лукавий його не торкається. Ми знаємо, що ми вiд Бога, i що ввесь свiт лежить у злi. Ми знаємо,19, 20

що Син Божий прийшов, i розум нам дав, щоб пiзнати Правдивого, i щоб бути в правдивому Синi
Його, Iсусi Христi. Вiн Бог правдивий i вiчне життя! Дiтоньки, бережiться вiд iдолiв! Амiнь.21



ДРУГЕ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА IВАНА

С
тарець вибранiй панi та дiтям її, яких я поправдi люблю, i не тiльки я, але й усi, хто правду 1
пiзнав, за правду, що в нас пробуває й повiк буде з нами: нехай буде з вами благодать, 2, 3

милiсть, мир вiд Бога Отця та Iсуса Христа, Сина Отцевого, у правдi та в любовi! Я 4

дуже зрадiв, що мiж дiтьми твоїми знайшов таких, що ходять у правдi, як заповiдь ми
прийняли вiд Отця. I тепер я благаю тебе, панi, не так, нiби пишу тобi нову заповiдь, але ту, яку 5

маємо вiд початку, щоб ми любили один одного! А любов ця щоб ми жили згiдно з Його заповiд- 6

ями. Це та заповiдь, яку ви чули вiд початку, щоб ви згiдно з нею жили. Бо в свiт увiйшло багато 7

обманцiв, якi не визнають Iсуса Христа, що прийшов був у тiлi. Такий то обманець та антихрист!
Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. 8

Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науцi Христовiй, той Бога не має. А хто пробуває в 9

науцi Його, той має i Отця, i Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цiєї, не 10

приймайте до дому його, i не вiтайте його! Хто бо вiтає його, той участь бере в лихих учинках його. 11

Багато я мав написати до вас, але не схотiв на паперi й чорнилом. Та маю надiю прибути до вас, 12

i говорити устами до уст, щоб повна була ваша радiсть! Вiтають тебе дiти вибраної сестри твоєї. 13

Амiнь.



ТРЕТЄ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА IВАНА

С
тарець улюбленому Гаєвi, якого я направду люблю. Улюблений, я молюся, щоб добре1, 2

велося в усьому тобi, i щоб був ти здоровий, як добре ведеться душi твоїй. Бо я дуже3

зрадiв, як прийшли були браття, i засвiдчили правду твою, як ти живеш у правдi. Я не4

маю бiльшої радости вiд цiєї, щоб чути, що дiти мої живуть у правдi. Улюблений, вiрно5

ти чиниш, як що робиш для браттi та для чужинцiв, вони про любов твою свiдчили Церквi; добре6

ти зробиш, як їх випровадиш, як достойно для Бога, бо вийшли вони ради Ймення Його, нiчого7

не взявши вiд поган. Отож, ми повиннi приймати таких, щоб бути спiвробiтниками правдi. Я до8, 9

Церкви писав був, але Дiотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає. Тому то, коли я10

прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить, словами лихими обмовляючи нас. I вiн тим не
задовольнюється, а й сам не приймає братiв, i тим, що бажають приймати, боронить, i вигонить iз
Церкви. Улюблений, не робися подiбним до лихого, а до доброго: доброчинець вiд Бога, а злочи-11

нець Бога не бачив. Про Димитрiя свiдчили всi й сама правда. I свiдчимо й ми, а ви знаєте, що12

свiдчення наше правдиве. Багато хотiв я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретин-13

кою, але маю надiю побачити тебе незабаром, i говорити устами до уст. Мир тобi! Друзi вiтають14

тебе. Привiтай друзiв пойменно! Амiнь.



СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ

СВ. АПОСТОЛА ЮДИ

Ю
да, раб Iсуса Христа, а брат Якова, покликаним, улюбленим у Бозi Отцi та збере- 1
женим Iсусом Христом: милiсть вам, i мир, i любов хай примножиться! Улюбле- 2, 3

нi, всяке дбання чинивши писати до вас про наше спiльне спасiння, я признав за
потрiбне писати до вас, благаючи боротись за вiру, раз дану святим. Бо крадько- 4

ма повходили деякi люди, на цей осуд вiддавна призначенi, безбожнi, що благодать нашого Бога
обертають у розпусту, i вiдкидаються єдиного Владики i Господа нашого Iсуса Христа. А я хочу 5

нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей вiд землi єгипетської, а згодом вигу-
бив тих, хто не вiрував. I Анголiв, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, 6

Вiн зберiг у вiчних кайданах пiд темрявою на суд великого дня. Як Содом i Гоморра та мiста коло 7

них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за iншим тiлом, понесли кару вiчного
огню, i поставленi в приклад, так само буде й цим сновидам, що опоганюють тiло, погорджують 8

владами, зневажають слави. I сам Архангол Михаїл, коли сперечався з дияволом i говорив про 9

Мойсеєве тiло, не наважився винести суду зневажливого, а сказав: Хай Господь докорить тобi! А 10

цi зневажають, чого не знають; а що знають iз природи, як нiма звiрина, то й у тому псуються. Го- 11

ре їм, бо пiшли вони дорогою Каїновою, i попали в обману Валаамової заплати, i загинули в бунтi
Корея! Вони скелi пiдводнi на ваших вечерях любови, бо з вами без страху їдять та себе попаса- 12

ють; хмари безводнi, що носяться вiтром; осiннi дерева безплiднi, двiчi померлi, викорiненi; лютi 13

хвилi морськi, що з пiною викидають власний сором; зорi блуднi, що для них морок темряви бере-
жеться повiк. Про них же звiщав був Енох, сьомий вiд Адама, i казав: Ось iде Господь зо Своїми 14

десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усiма, i винуватити всiх безбожних за всi вчинки 15

безбожности їхньої, що безбожно накоїли, та за всi жорстокi слова, що їх говорили на Нього без-
божнi грiшники. Це ремствувачi, незадоволенi з долi своєї, що ходять у своїх пожадливостях, а 16

уста їхнi говорять чванливе; вони вихваляють особи для зиску! А ви, улюбленi, згадуйте слова, що 17

їх давнiше казали апостоли Господа нашого Iсуса Христа, якi вам говорили: За останнього часу 18

будуть глузiї, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожнiстю. Це тi, хто вiдлучується 19

вiд єдности, тiлеснi, що духа не мають. А ви, улюбленi, будуйте себе найсвятiшою вашою вiрою, 20

молiться Духом Святим, бережiть себе самих у Божiй любовi, i чекайте милости Господа нашого 21

Iсуса Христа для вiчного життя. I до одних, хто вагається, будьте милостивi, спасайте i виривай- 22, 23

те з огню, а до iнших будьте милосерднi зо страхом, i ненавидьте навiть одежу, опоганену вiд тiла!
А Тому, Хто може вас зберегти вiд упадку, i поставити перед Своєю славою непорочними в радо- 24

стi, Єдиному премудрому Боговi, Спасителевi нашому через Iсуса Христа, Господа нашого, слава, 25

могутнiсть, сила та влада перше всього вiку, i тепер, i на всi вiки! Амiнь.
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О
б’явлення Iсуса Христа, яке дав Йому Бог, щоб показати Своїм рабам, що незабаром1
статися має. I Вiн показав, i послав Своїм Анголом рабовi Своєму Iвановi, який свiд-2

чив про Слово Боже, i про свiдчення Iсуса Христа, i про все, що вiн бачив. Блаженний,3

хто читає, i тi, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому, час бо близь-
кий! Iван до семи Церков, що в Азiї: благодать вам i мир вiд Того, Хто є, Хто був i Хто має прийти;4

i вiд семи духiв, що перед престолом Його, та вiд Iсуса Христа, а Вiн Свiдок вiрний, Первенець з5

мертвих i Владика земних царiв. Йому, що нас полюбив i кров’ю Своєю обмив нас вiд наших грiхiв,
що вчинив нас царями, священиками Боговi й Отцевi Своєму, Тому слава та сила на вiчнi вiки!6

Амiнь. Ото Вiн iз хмарами йде, i побачить Його кожне око, i тi, що Його прокололи були, i всi7

племена землi будуть плакати за Ним. Так, амiнь! Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог, Той,8

Хто є, i Хто був, i Хто має прийти, Вседержитель! Я, Iван, ваш брат i спiльник у бiдi, i в царствi, i в9

терпiннi в Iсусi, був на островi, що зветься Патмос, за Слово Боже i за свiдчення Iсуса Христа. Я10

був у дусi Господнього дня, i почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив: Що бачиш,11

напиши те до книги, i пошли до сiмох Церков: до Ефесу, i до Смiрни, i до Пергаму, i до Тiятирiв, i до
Сард, i до Фiлядельфiї, i до Лаодикiї. I я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. I,12

оглянувшись, я побачив сiм свiчникiв золотих; а посеред семи свiчникiв Подiбного до Людсько-13

го Сина, одягненого в довгу одежу i пiдперезаного по грудях золотим поясом. А Його голова та14

волосся бiлi, немов бiла вовна, як снiг; а очi Його немов полум’я огняне. А ноги Його подiбнi до15

мiдi, розпаленi, наче в печi; а голос Його немов шум великої води. I сiм зiр Вiн держав у правицi16

Своїй, а з уст Його меч обосiчний виходив, а обличчя Його, немов сонце, що свiтить у силi своїй. I17

коли я побачив Його, то до нiг Йому впав, немов мертвий. I поклав Вiн на мене правицю Свою та
й промовив менi: Не лякайся! Я Перший i Останнiй, i Живий. I був Я мертвий, а ось Я Живий на18

вiчнi вiки. I маю ключi Я вiд смерти й вiд аду. Отже, напиши, що ти бачив, i що є, i що має бути19

по цьому! Таємниця семи зiр, що бачив ти їх на правицi Моїй, i семи свiчникiв золотих: сiм зiр, то20

Анголи семи Церков, а сiм свiчникiв, що ти бачив, то сiм Церков.
До Ангола Церкви в Ефесi напиши: Оце каже Той, Хто тримає сiм зiр у правицi Своїй, Хто2

ходить серед семи свiчникiв золотих: Я знаю дiла твої, i працю твою, i твою терпеливiсть, i що не2

можеш терпiти лихих, i випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, i знайшов,
що фальшивi вони. I ти маєш терпiння, i працював для Ймення Мого, але не знемiгся. Але маю3, 4

на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам’ятай, звiдки ти впав, i покайся, i вчинки5

давнiшi роби. Коли ж нi, то до тебе прийду незабаром, i зрушу твого свiчника з його мiсця, якщо не
покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтiв, яких i Я ненавиджу. Хто має вухо,6, 7

хай чує, що Дух промовляє Церквам: переможцевi дам їсти вiд дерева життя, яке в раю Божiм. А8

до Ангола Церкви в Смiрнi напиши: Оце каже Перший й Останнiй, що був мертвий й ожив: Я9

знаю дiла твої, i бiду, i убозтво, але ти багатий, i зневагу тих, що говорять про себе, нiби юдеї вони,
та ними не є, але вони зборище сатани. Не бiйся того, що маєш страждати! Ось диявол вкидатиме10

декого з вас до в’язниць, щоб вас випробувати. I будете мати бiду десять день. Будь вiрний до
смерти, i Я тобi дам вiнця життя! Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам: переможець11

не буде пошкоджений вiд другої смерти. А до Ангола Церкви в Пергамi напиши: Оце каже Той, що12

має меча обосiчного: Я знаю дiла твої, i що де ти живеш, там престол сатани. I тримаєш ти Ймення13

Моє, i ти не вiдкинувся вiд вiри Моєї навiть за днiв, коли в вас, де живе сатана, був убитий Антипа,
свiдок Мiй вiрний. Але трохи Я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що14

навчав був Балака покласти спотикання перед синами Iзраїля, щоб їли iдольськi жертви й розпусту
чинили. Так маєш i ти таких, що тримаються науки Николаїтської так само. Тож покайся! Коли15, 16

ж нi, то до тебе прийду незабаром, i воюватиму з ними мечем Своїх уст. Хто має вухо, хай чує,17

що Дух промовляє Церквам: переможцевi дам їсти приховану манну, i дам йому бiлого каменя, а
на каменi написане ймення нове, якого не знає нiхто, тiльки той, хто приймає його. I до Ангола18

Церкви в Тiятирах напиши: Оце каже Син Божий, що має очi Свої, як полум’я огняне, а ноги Його
подiбнi до мiдi: Я знаю дiла твої, i любов, i вiру, i службу, i твою терпеливiсть, i останнi вчинки19
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твої, що бiльшi за першi. Але маю на тебе, що жiнцi Єзавелi, яка каже, нiби вона пророкиня, ти 20

попускаєш навчати та зводити рабiв Моїх, чинити розпусту та їсти iдольськi жертви. I Я дав був 21

їй часу, щоб покаялася, та вона не схотiла покаятися в розпустi своїй. Ось Я кину її на ложе, а 22

тих, що чинять iз нею розпусту, у велику бiду, коли тiльки в учинках своїх не покаються, а дiти 23

її поб’ю смертю. I пiзнають усi Церкви, що Я Той, Хто нирки й серця вивiряє, i Я кожному з вас
дам за вчинками вашими. А вам, та iншим, що в Тiятирах, що не мають науки цiєї, i як кажуть 24

не розумiють так званих глибин сатани, кажу: не накладу на вас iншого тягару, тiльки те, що ви 25

маєте, тримайте, аж поки прийду. А переможцевi, i тому, хто аж до кiнця додержує Мої вчинки, 26

Я дам йому владу над поганами, i буде пасти їх залiзним жезлом; вони, немов глиняний посуд, 27

покрушаться, як i Я одержав владу вiд Свого Отця, i дам Я йому зорю досвiтню. Хто має вухо, 28, 29

хай чує, що Дух промовляє Церквам!
А до Ангола Церкви в Сардах напиши: Оце каже Той, Хто має сiм Божих духiв i сiм зiр: Я знаю 3

дiла твої, що маєш iм’я, нiби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту змiцняй, що мають помер- 2

ти. Бо Я не знайшов твоїх дiл закiнченими перед Богом Моїм. Отож, пам’ятай, як ти взяв i почув, 3

i бережи, i покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодiй, i ти знати не будеш, якої
години на тебе прийду. Та ти маєш i в Сардах кiлька iмен, що одежi своєї вони не споганили, i в 4

бiлiй зо Мною ходитимуть, бо гiднi вони. Переможець зодягнеться в бiлу одежу, а ймення його Я 5

не змию iз книги життя, i ймення його визнаю перед Отцем Своїм i перед Його Анголами. Хто має 6

вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам! I до Ангола Церкви в Фiлядельфiї напиши: Оце каже 7

Святий, Правдивий, що має ключа Давидового, що Вiн вiдчиняє, i нiхто не зачинить, що Вiн зачи-
няє, i нiхто не вiдчинить. Я знаю дiла твої. Ось Я перед тобою дверей не зачинив, i їх зачинити не 8

може нiхто. Хоч малу маєш силу, але слово Моє ти зберiг, i вiд Ймення Мого не вiдкинувся. Ось 9

Я зроблю, що декого з зборища сатани, iз тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть
неправду, ось Я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми, i пiзнають, що Я по-
любив тебе. А що ти зберiг слово терпiння Мого, то й Я тебе збережу вiд години випробовування, 10

що має прийти на ввесь всесвiт, щоб випробувати мешканцiв землi. Я прийду незабаром. Тримай, 11

що ти маєш, щоб твого вiнця нiхто не забрав. Переможця зроблю Я стовпом у храмi Бога Мого, i 12

вiн вже не вийде назовнi, i на нiм напишу Iм’я Бога Мого й iм’я мiста Бога Мого, Єрусалиму Ново-
го, що з неба сходить вiд Бога Мого, та нове Iм’я Своє. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє 13

Церквам! I до Ангола Церкви в Лаодикiї напиши: Оце каже Амiнь, Свiдок вiрний i правдивий, 14

початок Божого творива: Я знаю дiла твої, що ти не холодний, анi гарячий. Якби то холодний чи 15

гарячий ти був! А що ти лiтеплий, i нi гарячий, анi холодний, то виплюну тебе з Своїх уст... Бо ти 16, 17

кажеш: Я багатий, i збагатiв,i не потребую нiчого. А не знаєш, що ти нужденний, i мiзерний, i вбо-
гий, i слiпий, i голий! Раджу тобi купити в Мене золота, в огнi перечищеного, щоб збагатитись, i 18

бiлу одежу, щоб зодягтися, i щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очi намасти свої очi,
щоб бачити. Кого Я люблю, тому докоряю й караю того. Будь же ревний i покайся! Ось Я стою 19, 20

пiд дверима та стукаю: коли хто почує Мiй голос i дверi вiдчинить, Я до нього ввiйду, i буду вечеряти
з ним, а вiн зо Мною. Переможцевi сiсти Я дам на Моєму престолi зо Мною, як i Я перемiг був, i 21

з Отцем Своїм сiв на престолi Його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам! 22

По цьому я поглянув, i ось дверi на небi вiдчиненi, i перший голос, що я чув його, як сурму, що 4
зо мною говорив, сказав: Iди сюди, i Я тобi покажу, що статися має по цьому! I зараз у дусi я був. 2

I ось престол стояв на небi, а на престолi Сидячий. А Сидячий подiбний був з вигляду до каменя 3

яспiса й сардиса, а веселка навколо престолу видом подiбна була до смарагду. А навколо престолу 4

двадцять чотири престоли, а на престолах я бачив двадцятьох чотирьох старцiв, що сидiли, у шати
бiлi одягненi, а на головах своїх мали вiнцi золотi. А вiд престолу виходили блискавки, i голоси, i 5

громи. А перед престолом горiли сiм свiчникiв огняних, а вони сiм духiв Божих. I перед престолом 6

як море скляне, до кришталю подiбне. А серед престолу й навколо престолу четверо тварин, повнi
очей спереду й ззаду. I перша тварина подiбна до лева, а друга тварина подiбна до теляти, а третя 7

тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подiбна до орла, що летить. I тi чотири тваринi, 8

кожна з них мала навколо по шiсть крил, а всерединi повна очей. I спокою не мають вони день i нiч,
промовляючи: Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Вiн був, i що є, i що має прийти! I 9

коли тi тварини складають славу, i честь, i подяку Тому, Хто сидить на престолi й живе вiки вiчнi,
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тодi падають двадцять чотири старцi перед Тим, Хто сидить на престолi, i вклоняються Тому, Хто10

живе вiки вiчнi, i складають вiнцi свої перед престолом та кажуть: Достойний Ти, Господи й Боже11

наш, прийняти славу, i честь, i силу, бо все Ти створив, i з волi Твоєї iснує та створене все!
I я бачив в правицi Того, Хто сидить на престолi, книгу, написану всерединi й назовнi, i запе-5

чатану сiмома печатками. I бачив я потужного Ангола, який гучним голосом кликав: Хто гiдний2

розгорнути книгу, i зламати печатки її? I не мiг нiхто нi на небi, нi на землi, анi пiд землею розгор-3

нути книги, анi навiть зазирнути в неї. I плакав я гiрко, що не знайшовся анi один гiдний розгорнути4

й прочитати книгу, анi навiть зазирнути в неї. А один iз старцiв промовив до мене: Не плач! Ось5

Лев, що з племени Юдиного, корень Давидiв, перемiг так, що може розгорнути книгу, i зламати сiм
печаток її. I я глянув, i ось серед престолу й чотирьох тварин i серед старцiв стоїть Агнець, як за-6

колений, що має сiм рогiв i сiм очей, а це сiм Божих духiв, посланих на всю землю. I Вiн пiдiйшов,7

i взяв книгу з правицi Того, Хто сидить на престолi. А коли Вiн узяв книгу, то чотири тваринi й8

двадцять чотири старцi попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла й золотi чашi, повнi пахощiв, а
вони молитви святих. I нову пiсню спiвають вони, промовляючи: Ти достойний узяти цю книгу, i9

розкрити печатки її, бо Ти був заколений, i кров’ю Своєю Ти викупив людей Боговi з усякого пле-
мени, i язика, i народу, i люду. I Ти їх зробив для нашого Бога царями, i священиками, i вони на10

землi царюватимуть! I я бачив, i чув голос багатьох Анголiв навколо престолу, i тварин, i старцiв,11

i число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч i тисячi тисяч. I казали вони гучним голосом:12

Достойний Агнець, що заколений, прийняти силу, i багатство, i мудрiсть, i мiць, i честь, i славу, i
благословення! I кожне створiння, що воно на небi, i на землi, i пiд землею, i на морi, i все, що в13

них, чув я, говорило: Тому, Хто сидить на престолi, i Агнцевi благословення, i честь, i слава, i сила
на вiчнi вiки! А чотири тваринi казали: Амiнь! I двадцять чотири старцi попадали та поклонились14

Тому, Хто живе повiк вiку!
I я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, i почув я одну з чотирьох тих тварин, яка6

говорила, як голосом грому: Пiдiйди! I я глянув, i ось кiнь бiлий, а той, хто на ньому сидiв, мав2

лука. I вiнця йому дано, i вiн вийшов, немов переможець, i щоб перемогти. I коли другу печатку3

розкрив, я другу тварину почув, що казала: Пiдiйди! I вийшов кiнь другий, червоний. А тому, хто4

на ньому сидiв, було дано взяти мир iз землi та щоб убивали один одного. I меч великий був даний
йому. I коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала: Пiдiйди! I я глянув, i ось5

кiнь вороний. А той, хто на ньому сидiв, мав вагу в своїй руцi. I я нiби голос почув посеред чотирьох6

тих тварин, що казав: Кiвш пшеницi за динарiя, i три ковшi ячменю за динарiя, а оливи й вина не
марнуй! А коли Вiн четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала: Пiдiйди! I7, 8

я глянув, i ось кiнь чалий. А той, хто на ньому сидiв, на iм’я йому Смерть, за ним же слiдом iшов
Ад. I дана їм влада була на четвертiй частинi землi забивати мечем, i голодом, i мором, i земними
звiрми. I коли п’яту печатку розкрив, я побачив пiд жертiвником душi побитих за Боже Слово, i9

за свiдчення, яке вони мали. I кликнули вони гучним голосом, кажучи: Аж доки, Владико святий10

та правдивий, не будеш судити, i не мститимеш тим, хто живе на землi, за кров нашу? I кожному11

з них дано бiлу одежу, i сказано їм iще трохи спочити, аж поки доповнять число їхнi спiвслуги, i
брати їхнi, що будуть побитi, як i вони. I коли шосту печатку розкрив, я поглянув, i ось сталось12

велике трясiння землi, i сонце зчорнiло, як мiх волосяний, i ввесь мiсяць зробився, як кров... I на13

землю попадали зорi небеснi, як фiгове дерево ронить свої недозрiлi плоди, коли потрясе сильний
вiтер... I небо сховалось, згорнувшись, немов той сувiй пергамену, i кожна гора, i кожен острiв14

порушилися з своїх мiсць... I земнi царi, i вельможi та тисячники, i багатi та сильнi, i кожен раб та15

кожен вiльний, поховались у печери та в скелi гiрськi, та й кажуть до гiр та до скель: Поспадайте16

на нас, i позакривайте ви нас вiд лиця Того, Хто сидить на престолi, i вiд гнiву Агнця!... Бо прийшов17

це великий день гнiву Його, i хто встояти може?
А по цьому я бачив чотирьох Анголiв, що стояли на чотирьох кутах землi та тримали чотири7

земнi вiтри, щоб вiтер не вiяв на землю, анi на море, анi на жодне дерево. I бачив я iншого Ангола,2

що вiд схiд сонця виходив, i мав печатку Бога Живого. I вiн гучним голосом крикнув до чотирьох
Анголiв, що їм дано пошкодити землi та морю, говорячи: Не шкодьте анi землi, анi морю, анi дере-3

ву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхнiх чолах! I почув я число попечатаних:4

сто сорок чотири тисячi попечатаних вiд усiх племен Iзраїлевих синiв: з племени Юдиного два-5

надцять тисяч попечатаних, з племени Рувимового дванадцять тисяч, з племени Гадового дванад-
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цять тисяч, з племени Асирового дванадцять тисяч, з племени Нефталимового дванадцять тисяч, 6

з племени Манасiїного дванадцять тисяч, з племени Симеонового дванадцять тисяч, з племени 7

Левiїного дванадцять тисяч, з племени Iссахарового дванадцять тисяч, з племени Завулонового 8

дванадцять тисяч, з племени Йосипового дванадцять тисяч, з племени Венiяминового дванадцять
тисяч попечатаних. Потому я глянув, i ось натовп великий, що його зрахувати не може нiхто, з 9

усякого люду, i племен, i народiв, i язикiв, стояв перед престолом i перед Агнцем, зодягненi в бiлу
одежу, а в їхнiх руках було пальмове вiття. I взивали вони гучним голосом, кажучи: Спасiння на- 10

шому Боговi, що сидить на престолi, i Агнцевi! А всi Анголи стояли навколо престолу та старцiв i 11

чотирьох тих тварин. I вони на обличчя попадали перед престолом, i вклонилися Боговi, кажучи: 12

Амiнь! Благословення, i слава, i мудрiсть, i хвала, i честь, i сила, i мiць нашому Богу на вiчнi вiки!
Амiнь! I вiдповiв один iз старцiв, i до мене сказав: Оцi, що зодягненi в бiлу одежу, хто вони й звiд- 13

кiля поприходили? I сказав я йому: Мiй пане, ти знаєш! Вiн же менi вiдказав: Це тi, що прийшли 14

вiд великого горя, i випрали одiж свою, та вибiлили її в кровi Агнця... Тому то вони перед Божим 15

престолом, i в храмi Його день i нiч Йому служать. А Той, Хто сидить на престолi, розтягне намета
над ними. Вони голоду й спраги терпiти не будуть уже, i не буде палити їх сонце, анi спека яка. Бо 16, 17

Агнець, що серед престолу, буде їх пасти, i водитиме їх до джерел вод життя. I Бог кожну сльозу з
очей їхнiх зiтре!

I коли сьому печатку розкрив, нiма тиша настала на небi десь на пiвгодини. I я бачив сiмох 8, 2

Анголiв, що стояли перед Богом. I дано було їм сiм сурем. I прийшов другий Ангол, та й став 3

перед жертiвником iз золотою кадильницею. I було йому дано багато кадила, щоб до молитов усiх
святих додав на золотого жертiвника, що перед престолом. I знявся дим кадильний з молитвами 4

святих вiд руки Ангола перед Бога. А Ангол кадильницю взяв, i наповнив її огнем iз жертiвника, та 5

й кинув на землю. I зчинилися громи, i гуркотнява, i блискавицi та трясiння землi... I сiм Анголiв, 6

що мали сiм сурем, приготувалися, щоб сурмити. I засурмив перший Ангол, i вчинилися град та 7

огонь, перемiшанi з кров’ю, i впали на землю. I спалилась третина землi, i згорiла третина дерев, i
всiляка зелена трава погорiла... I засурмив другий Ангол, i немов би велика гора, розпалена огнем, 8

була вкинена в море. I третина моря зробилася кров’ю, i померла третина морського створiння, 9

що мають життя, i загинула третина кораблiв... I засурмив третiй Ангол, i велика зоря спала з 10

неба, палаючи, як смолоскип. I спала вона на третину рiчок та на воднi джерела. А ймення зорi 11

тiй Полин. I стала третина води, як полин, i багато з людей повмирали з води, бо згiркла вона... I 12

засурмив Ангол четвертий, i вдарено третину сонця, i третину мiсяця, i третину зiр, щоб затьмилася
їхня третина, щоб третина дня не свiтила, так само ж i нiч... I бачив, i чув я одного орла, що летiв 13

серед неба i кликав гучним голосом: Горе, горе, горе тим, хто живе на землi, вiд голосiв сурмових
позосталих трьох Анголiв, що мають сурмити!...

I засурмив п’ятий Ангол, i я бачив зорю, що спала iз неба додолу. I їй даний був ключ вiд криницi 9
безодньої. I вона вiдiмкнула криницю безодню, i дим повалив iз криницi, мов дим iз великої печi. 2

I затьмилося сонце й повiтря вiд криничного диму... А з диму на землю вийшла сарана, i дано їй 3

мiць, як мають мiць скорпiони земнi. I наказано їй, щоб вона не шкодила земнiй травi, анi жадному 4

зiллю, анi жадному дереву, але тiльки тим людям, якi на чолах не мають печатки Божої. I було дано 5

їй, щоб їх не вбивати, але мучити п’ять мiсяцiв; а мука вiд неї, як мука вiд скорпiона, коли вкусить
людину. I в тi днi люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її! Померти вони захотять, та втече вiд 6

них смерть!... А вигляд сарани був подiбний до коней, на вiйну приготованих; а на головах у неї 7

немов би вiнки, подiбнi на золото, а обличчя її немов людськi обличчя. I мала волосся як волосся 8

жiноче, а її зуби були немов лев’ячi. I мала вона панцери, немов панцери залiзнi; а шум її крил 9

немов шум колесниць, коли коней багато бiжить на вiйну. I мала хвости, подiбнi до скорпiонових, 10

та жала, а в неї в хвостах її влада п’ять мiсяцiв шкодити людям. I мала вона над собою царя, 11

ангола безоднi; йому по-єврейському iм’я Аваддон, а по-грецькому звався вiн Аполлiон! Одне 12

горе минуло! Ось за ним ще два горя надходять! I засурмив шостий Ангол, i я почув один голос 13

iз чотирьох рогiв золотого жертiвника, який перед Богом, що казав шостому Анголовi, який мав 14

сурму: Розв’яжи чотирьох Анголiв, що пов’язанi при великiй рiчцi Ефратi. I були порозв’язуванi 15

чотири Анголи, приготованi на годину, i на день, i на мiсяць, i на рiк, щоб убили третину людей. А 16

число кiнного вiйська двадцять тисяч раз по десять тисяч; i я чув їхнє число. I так бачив я коней в 17

видiннi, а на них верхiвцiв, що панцери мали огнянi, i гiяцинтовi, i сiрчанi. А голови в коней немов
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голови лев’ячi, а з їхнього рота виходив огонь, i дим, i сiрка. I побита була третина людей вiд цих18

трьох поразок, вiд огню, i вiд диму, i вiд сiрки, що виходили з їхнiх ротiв. Сила бо коней була в19

їхнiм ротi та в їхнiх хвостах. А хвости їхнi подiбнi до вужiв, що мають голови, i ними вони шкоду
чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за дiла своїх рук, щоб не20

кланятись демонам, анi iдолам золотим, i срiбним, i мiдяним, i кам’яним, i дерев’яним, що не можуть
вони анi бачити, анi чути, анi ходити. I вони не покаялися в своїх убивствах, анi в чарах своїх, нi в21

розпустi своїй, нi в крадiжках своїх...
I бачив я iншого потужного Ангола, що сходив iз неба. Був одягнений в хмару, i над його головою10

веселка була, а обличчя його як стовпи огнянi, i мав у руцi своїй книжку розгорнену. I вiн поставив2

свою праву ногу на море, а лiву на землю, i закричав гучним голосом, як лев той ричить. I як вiн3

закричав, то заговорили сiм громiв голосами своїми. А як заговорили сiм громiв голосами своїми,4

я хотiв був писати. Та я почув голос iз неба, що до мене казав: Запечатай оте, що сiм громiв казали,
i того не пиши! А Ангол, що я бачив його, як стояв вiн на морi й землi, зняв до неба правицю5

свою та й поклявся Живучим по вiчнi вiки, Який створив небо та те, що на ньому, i землю та те, що6

на нiй, i море й що в нiм, що вже часу не буде, а дня голосу сьомого Ангола, коли вiн засурмить,7

довершиться Божа таємниця, як Вiн благовiстив був Своїм рабам пророкам. I голос, що я чув його8

з неба, став знов говорити зо мною й казати: Пiди, та вiзьми розгорнену книжку з руки Ангола, що
стоїть на морi й землi. I пiшов я до Ангола та й промовив йому, щоб дав менi книжку. А вiн менi9

каже: Вiзьми, i з’їж її! I гiркiсть учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як
мед. I я взяв з руки Ангола книжку та й з’їв її. I була вона в устах моїх, немов мед той, солодка. Та10

коли її з’їв, вона гiркiсть зробила в моїм животi... I сказали менi: Ти мусиш знову пророкувати про11

народи, i поган, i язики,i про багато царiв.
I дано тростину менi, подiбну до палицi, i сказано: Устань, i змiряй храма Божого й жертiвника,11

i тих, хто вклоняється в ньому. А двiр, що за храмом, лиши та не мiряй його, бо вiн даний поганам,2

i сорок два мiсяцi будуть топтати вони святе мiсто. I звелю Я двом свiдкам Своїм, i будуть вони3

пророкувати тисячу двiстi й шiстдесят день, зодягненi в волосяницю. Вони двi оливi та два свiчни-4

ки, що стоять перед Богом землi. I коли б хто схотiв учинити їм кривду, то вийде огонь з їхнiх уст, i5

поїсть ворогiв їхнiх. А коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Вони ма-6

ють владу небо замкнути, щоб за днiв їхнiх пророцтва не йшов дощ. I мають владу вони над водою,
у кров обертати її, i вдарити землю всiлякою карою, скiльки разiв вони схочуть. А коли вони скiн-7

чать свiдоцтво своє, то звiрина, що з безоднi виходить, iз ними вiйну поведе, i вона їх переможе та
їх повбиває. I їхнi трупи полишить на майданi великого мiста, що зветься духовно Содом i Єгипет,8

де й Господь наш був розп’ятий. I багато з народiв, i з племен, i з язикiв, i з поган будуть дивитися9

пiвчверта днi на їхнi трупи, не дозволять покласти в гроби їхнiх трупiв. А мешканцi землi будуть10

тiшитися та радiти над ними, i дарунки пошлють один одному, бо мучили цi два пророки мешканцiв
землi. А по пiвчверта днях дух життя ввiйшов у них вiд Бога, i вони повставали на ноги свої. I напав11

жах великий на тих, хто дивився на них! I почули вони гучний голос iз неба, що їм говорив: Зiйдiть12

сюди! I на небо зiйшли вони в хмарi, i вороги їхнi дивились на них. I тiєї години зчинився страшний13

землетрус, i десята частина мiста того завалилась... I в цiм трусi загинуло сiм тисяч людських iмен,
а решта обгорнена жахом була, i вони вiддали славу Богу Небесному!... Друге горе минуло! Ото14

незабаром настане за ним третє горе! I засурмив сьомий Ангол, i на небi зчинились гучнi голоси,15

що казали: Перейшло панування над свiтом до Господа нашого та до Христа Його, i Вiн зацарює
на вiчнi вiки! I двадцять чотири старцi, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на16

обличчя свої, та й уклонилися Боговi, кажучи: Дяку складаємо Тобi, Господи, Боже Вседержите-17

лю, що Ти є й що Ти був, що прийняв Свою силу велику та й зацарював! А погани розлютилися,18

та гнiв Твiй прийшов, i час настав мертвих судити, i дати заплату рабам Твоїм, пророкам i святим,
i тим, хто Ймення Твого боїться малим i великим, i знищити тих, хто нищить землю. I розкрився19

храм Божий на небi, i ковчег заповiту Його в Його храмi з’явився. I зчинилися блискавки, i гуркiт,
i громи, i землетрус, i великий град...

I з’явилась на небi велика ознака: Жiнка, зодягнена в сонце, а пiд ногами її мiсяць, а на її головi12
вiнок iз дванадцяти зiр. I вона мала в утробi, i кричала вiд болю, та муки терпiла вiд породу. I2, 3

з’явилася iнша ознака на небi, ось змiй червоноогняний, великий, що мав сiм голiв та десять рогiв,
а на його головах сiм вiнцiв. Його хвiст змiв третину зiр iз Неба та й кинув додолу. I змiй стояв пе-4
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ред жiнкою, що мала вродити, щоб з’їсти дитину її, коли вродить... I дитину вродила вона чоловiчої 5

статi, що всi народи має пасти залiзним жезлом. I дитина її була взята до Бога, i до престолу Його.
А жiнка втекла на пустиню, де вона мала мiсце, вiд Бога для неї вготоване, щоб там годували її ти- 6

сячу двiстi шiстдесят день. I сталась на небi вiйна: Михаїл та його Анголи вчинили зо змiєм вiйну. 7

I змiй воював та його анголи, та не втрималися, i вже не знайшлося їм мiсця на небi. I скине- 8, 9

ний був змiй великий, вуж стародавнiй, що зветься диявол i сатана, що зводить усесвiт, i скинений
був вiн додолу, а з ним i його анголи були скиненi. I я почув гучний голос на небi, який говорив: 10

Тепер настало спасiння, i сила, i царство нашого Бога, i влада Христа Його, бо скинений той, хто
братiв наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день i нiч! I вони його перемогли 11

кров’ю Агнця та словом свого засвiдчення, i не полюбили життя свого навiть до смерти! Через це 12

звеселися ти, небо, та тi, хто на нiм пробуває! Горе землi та морю, до вас бо диявол зiйшов, маючи
лютiсть велику, знаючи, що короткий час має! А коли змiй побачив, що додолу вiн скинений, то 13

став переслiдувати жiнку, що вродила хлоп’я. I жiнцi данi були двi крилi великого орла, щоб вiд 14

змiя летiла в пустиню до мiсця свого, де будуть її годувати час, i часи, i пiвчасу. I пустив змiй за 15

жiнкою з уст своїх воду, як рiчку, щоб рiчка схопила її. Та жiнцi земля помогла, i розкрила земля 16

свої уста, та й випила рiчку, яку змiй був пустив iз своїх уст... I змiй розлютувався на жiнку, i пiшов 17

воювати з останком насiння її, що вони бережуть Божi заповiдi та мають свiдоцтво Iсусове.
I я став на морському пiску. I я бачив звiрину, що виходила з моря, яка мала десять рогiв та 13

сiм голiв, а на рогах її було десять вiнцiв, а на її головах богозневажнi iмена. А звiрина, що я 2

її бачив, подiбна до рися була, а ноги її як ведмежi, а паща її немов лев’яча паща. I змiй дав їй
свою силу, i престола свого, i владу велику. А одна з її голiв була нiби забита на смерть, але рана 3

смертельна її вздоровилась. I вся земля дивувалась, слiдкуючи за звiриною! I вклонилися змiєвi, 4

що дав владу звiринi. I вклонились звiринi, говорячи: Хто до звiрини подiбний, i хто воювати з нею
може? I їй дано уста, що говорили зухвале та богозневажне. I їй дано владу дiяти сорок два мiсяцi. 5

I вiдкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати Iм’я Його й оселю Його, та 6

тих, хто на небi живе. I їй дано провадити вiйну зо святими, та їх перемогти. I їй дана влада над 7

кожним племенем, i народом, i язиком, i людом. I їй вклоняться всi, хто живе на землi, що їхнi 8

iмена не написанi в книгах життя Агнця, заколеного вiд закладин свiту. Коли має хто вухо, нехай 9

слухає: Коли хто до полону веде, сам пiде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути 10

вбитий мечем! Отут терпеливiсть та вiра святих! I бачив я iншу звiрину, що виходила з землi. I 11

вона мала два роги, подiбнi ягнячим, та говорила, як змiй. I вона виконувала всю владу першої 12

звiрини перед нею, i робила, щоб земля та тi, хто живе на нiй, вклонилися першiй звiринi, що в неї
вздоровлена була її рана смертельна. I чинить вона великi ознаки, так що й огонь зводить з неба 13

додолу перед людьми. I зводить вона мешканцiв землi через ознаки, що їх дано їй чинити перед 14

звiриною, намовляючи мешканцiв землi зробити образа звiрини, що має рану вiд меча, та живе.
I дано їй вкласти духа образовi звiрини, щоб заговорив образ звiрини, i зробити, щоб усi, хто не 15

поклониться образовi звiрини, побитi були. I зробить вона, щоб усiм малим i великим, багатим 16

i вбогим, вiльним i рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхнi чола, щоб нiхто не мiг 17

анi купити, анi продати, якщо вiн не має знамена ймення звiрини, або числа ймення його... Тут 18

мудрiсть! Хто має розум, нехай порахує число звiрини, бо воно число людське. А число її шiстсот
шiстдесят шiсть.

I я глянув, i ось Агнець стоїть на Сiонськiй горi, а з Ним сто сорок чотири тисячi, що мають 14
Iм’я Його й Iм’я Отця Його, написане на своїх чолах. I почув я голос iз неба, немов шум великої 2

води, i немов гук мiцного грому. I почув я голос гуслярiв, що грали на гуслах своїх, i спiвали, як 3

пiсню нову перед престолом i перед чотирьома тваринами й старцями. I нiхто не мiг навчитися пiснi,
окрiм цих ста сорока чотирьох тисяч, викуплених вiд землi. Це тi, хто не осквернився з жiнками, 4

бо чистi вони. Вони йдуть за Агнцем, куди Вiн iде. Вони викупленi вiд людей, первiстки Боговi й
Агнцевi, не знайшлося бо пiдступу в їхнiх устах, бо вони непорочнi! I побачив я iншого Ангола, 5, 6

що летiв серед неба, i мав благовiстити вiчну Євангелiю мешканцям землi, i кожному людовi, i
племенi, i язику, i народовi. I вiн говорив гучним голосом: Побiйтеся Бога та славу вiддайте Йому, 7

бо настала година суду Його, i вклонiться Тому, Хто створив небо, i землю, i море, i воднi джерела!
А iнший, другий Ангол летiв слiдом i казав: Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином 8
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розпусти своєї вiн напоїв усi народи! А iнший, третiй Ангол летiв услiд за ним, гучним голосом9

кажучи: Коли хто вклоняється звiринi та образу її, i приймає знамено на чолi своїм чи на руцi своїй,
то той питиме з вина Божого гнiву, вина незмiшаного в чашi гнiву Його, i буде мучений в огнi й сiрцi10

перед Анголами святими та перед Агнцем. А дим їхнiх мук пiдiйматиметься вiчнi вiки. I не мають11

спокою день i нiч усi тi, хто вклоняється звiринi та образу її, i приймає знамено ймення його. Тут12

терпеливiсть святих, що додержують заповiдi Божi та Iсусову вiру! I почув я голос iз неба, що до13

мене казав: Напиши: Блаженнi тi мертвi, хто з цього часу вмирає в Господi! Так, каже Дух, вони
вiд праць своїх заспокояться, бо їхнi дiла йдуть за ними слiдом. I я глянув, i ото бiла хмара, а на14

хмарi сидить подiбний до Людського Сина. Вiн мав на своїй головi золотого вiнця, а в руцi його
гострий серп. I iнший Ангол вийшов iз храму, i гучним голосом кликнув до того, хто на хмарi сидiв:15

Пошли серпа свого й жни, бо настала година пожати, дозрiло бо жниво землi! I той, хто на хмарi16

сидiв, скинув додолу серпа свого, i земля була вижата. I iнший Ангол вийшов iз храму, що на небi,17

i вiн мав гострого серпа. I iнший Ангол, що мав владу над огнем, вийшов вiд жертiвника. I вiн18

гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи: Пошли свого гострого серпа,
i позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже доспiли. I Ангол кинув додолу серпа свого,19

i зiбрав виноград на землi, i вкинув в велике чавило Божого гнiву. I потовчене було чавило за20

мiстом, i потекла кров iз чавила аж до кiнських вуздечок, на тисячу шiстсот стадiй...
I бачив я iнше знамено на небi, велике та дивне, сiм Анголiв, що сiм кар вони мали, бо ними15

кiнчався гнiв Божий. I я бачив щось, нiби як море скляне, з огнем перемiшане. А тi, що перемогли2

звiрину та образа його, i знамено його, i число його ймення, стояли на морi склянiм, та мали гусла
Божi. I спiвали вони пiсню Мойсея, раба Божого, i пiсню Агнця, говорячи: Великi та дивнi дiла3

Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливi й правдивi дороги Твої, о Царю святих! Хто4

Тебе, Господи, не побоїться, та Ймення Твого не прославить? Бо один Ти святий, бо народи всi
прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо з’явилися суди Твої! А по цьому я глянув, i ось вiдчинився5

храм скинiї свiдчення в небi, i сiм Анголiв вийшли з храму, i сiм кар вони мали. Вони були вдягненi6

в шати льнянi, чистi й яснi, i пiдперезанi довкола грудей золотими поясами. I одна з чотирьох тих7

тварин дала сiмом Анголам сiм чаш золотих, наповнених гнiву Бога, що живе повiк вiку. I храм8

переповнився димом вiд Божої слави, i вiд сили Його. Та до храму нiхто не спромiгся ввiйти, аж
поки не скiнчилися тi сiм кар сiмох Анголiв.

I я почув гучний голос iз храму, що казав до семи Анголiв: Iдiть, i вилийте на землю сiм чаш гнiву16
Божого! I пiшов перший Ангол, i вилив на землю чашу свою. I шкiдливi та лютi болячки обсiли2

людей, хто мав знамено звiрини й вклонявсь її образу. А другий Ангол вилив свою чашу до моря. I3

сталася кров, немов у мерця, i кожна iстота жива вмерла в морi. Третiй же Ангол вилив чашу свою4

на рiчки та на воднi джерела, i сталася кров. I почув я Ангола вод, який говорив: Ти праведний,5

що Ти є й що Ти був, i святий, що Ти це присудив! Бо вони пролили кров святих та пророкiв, i Ти6

дав їм напитися крови. Вони вартi того! I я чув, як жертiвник говорив: Так, Господи, Боже Вседер-7

жителю! Правдивi й справедливi суди Твої! А Ангол четвертий вилив свою чашу на сонце. I дано8

йому палити людей огнем. I спека велика палила людей, i зневажали вони Iм’я Бога, що має владу9

над карами тими, i вони не покаялися, щоб славу вiддати Йому. А п’ятий Ангол вилив чашу свою10

на престола звiрини. I затьмилося царство її, i люди вiд болю кусали свої язики, i Бога Небесного11

вони зневажали вiд болю свого й вiд своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись! Шостий же12

Ангол вилив чашу свою на рiчку велику Ефрат, i вода її висохла, щоб приготовити дорогу царям,
якi вiд схiд сонця. I я бачив, що виходили з уст змiя, i з уст звiрини, i з уст неправдивого пророка13

три духи нечистi, як жаби, це духи демонськi, що чинять ознаки. Вони виходять до царiв усьо-14

го всесвiту, щоб зiбрати їх на вiйну того великого дня Вседержителя Бога. Ось iду, немов злодiй!15

Блаженний, хто чуйний, i одежу свою береже, щоб нагим не ходити, i щоб не бачили ганьби його!
I зiбрав їх на мiсце, яке по-єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же Ангол вилив чашу свою16, 17

на повiтря. I голос гучний залунав вiд небесного храму з престолу, говорячи: Сталося! I сталися18

блискавки й гуркiт та громи, i сталось велике трясiння землi, якого не було, вiдколи людина жи-
ве на землi... Великий такий землетрус, такий мiцний! I мiсто велике розпалося на три частинi, i19

попадали людськi мiста... I великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина
Його лютого гнiву... I зник кожен острiв, i не знайдено гiр!... I великий град, як важкi тягарi, падав20, 21
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iз неба на людей. I люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара Його була дуже велика!...
I прийшов один iз семи Анголiв, що мають сiм чаш, i говорив зо мною, кажучи: Пiдiйди, я покажу 17

тобi засудження великої розпусницi, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земнi 2

царi, i вином розпусти її впивались мешканцi землi. I в дусi повiв вiн мене на пустиню. I побачив 3

я жiнку, що сидiла на червонiй звiринi, переповненiй iменами богозневажними, яка мала сiм голiв i
десять рогiв. А жiнка була одягнена в порфiру й кармазин, i приоздоблена золотом i дорогоцiнним 4

камiнням та перлами. У руцi своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти та нечести розпусти її. А 5

на чолi її було написане iм’я, таємниця: Великий Вавилон, мати розпусти й гидоти землi. I бачив 6

я жiнку, п’яну вiд крови святих i вiд крови мученикiв Iсусових, i, бачивши її, дивувався я дивом
великим. А Ангол промовив до мене: Чого ти дивуєшся? Я скажу тобi таємницю жiнки й звiрини, 7

яка носить її, яка має сiм голiв i десять рогiв. Звiрина, яку бачив я, була i нема, i має вийти з безоднi 8

i пiде вона на погибiль. А мешканцi землi, що їхнi iмена не записанi в книгу життя вiд закладин
свiту, дивуватися будуть, як побачать, що звiрина була i нема, i з’явиться. Тут розум, що має вiн 9

мудрiсть. Сiм голiв це сiм гiр, що на них сидить жiнка. I сiм царiв, п’ять їх упало, один є, другий iще 10

не прийшов, а як прийде, то мусить вiн трохи пробути. I звiрина, що була i нема, i вона сама восьма 11

й з сiмох, i йде на погибiль. А десять тих рогiв, що бачив ти їх, то десять царiв, що ще не прийняли 12

царства, але приймуть владу царську iз звiриною на одну годину. Вони мають одну думку, а силу 13

та владу свою вiддадуть звiринi. Вони воюватимуть проти Агнця та Агнець переможе їх, бо Вiн 14

Господь над панами та Цар над царями. А тi, хто з Ним, покликанi, i вибранi, i вiрнi. I говорить 15

до мене: Води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди, i племена та язики. А 16

десять рогiв, що ти бачив їх, та звiрина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її й обнажать, i
з’їдять її тiло, i огнем її спалять. Бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили Його, маючи одну думку, 17

i щоб царство своє вiддали звiринi, аж поки не виповняться слова Божi. А жiнка, яку ти бачив, то 18

мiсто велике, що панує над царями земними.
Пiсля цього побачив я iншого Ангола, що сходив iз неба, i що владу велику вiн мав. I земля 18

освiтилась вiд слави його. I вiн гучним голосом кликнув, говорячи: Упав, упав великий Вавилон! 2

Став вiн оселею демонiв, i сховищем усякому духовi нечистому, i сховищем усiх птахiв нечистих
та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї вiн напоїв всi народи! I земнi царi з ним розпусту 3

чинили, а земнi купцi збагатiли вiд сили розкошi його! I почув я iнший голос iз неба, який гово- 4

рив: Вийдiть iз нього, люди мої, щоб не сталися ви спiльниками грiхiв його, i щоб не потрапили в
карання його. Грiхи бо його досягли аж до неба, i Бог iзгадав про неправди його. Вiдплатiть ви 5, 6

йому, як i вiн вам платив, i вдвоє подвойте йому за вчинки його! Удвоє налийте до чашi, що нею
вiн вам наливав! Скiльки вiн славив себе та розкошував, стiльки муки та смутку завдайте йому! 7

Бо в серцi своєму говорить: Сиджу, як цариця, i я не вдова, i бачити смутку не буду! Через це 8

одного дня прийдуть кари його, смерть, i плач, i голод, i спалений буде огнем, бо мiцний Господь,
Бог, що судить його! I будуть плакати та голосити за ним царi земнi, що з ним розпусту чинили 9

та розкошували, коли побачать дим пожежi його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека 10

та говоритимуть: Горе, горе, о мiсто велике, Вавилоне, мiсто могутнє, бо суд твiй прийшов однiєї
години! I земнi купцi будуть плакати та голосити за ним, бо нiхто не купує вже їхнього вантажу, 11

вантажу золота, i срiбла, i камiння дорогоцiнного, i перел, i вiссону, i порфiри, i шовку, i кармазину, 12

i всякого дерева запашного, i всякого посуду з слонової кости, i всякого посуду з дорогоцiнного
дерева, i мiдяного, i залiзного, i мармурового, i корицi, i шафрану, i пахощiв, i мирри, i ливану, i 13

вина, i оливи, i тонкої муки, i пшеницi, i товару, i вiвцiв, i коней, i возiв, i рабiв, i душ людських. I 14

плоди пожадливости душi твоєї вiдiйшли вiд тебе, i все сите та свiтле пропало для тебе, i вже їх ти
не знайдеш! Купцi цими речами, що вони збагатилися з нього, вiд страху мук його стануть здалека, 15

i будуть плакати та голосити, i казати: Горе, горе, мiсто велике, зодягнене в вiссон i порфiру та в 16

кармазин, i прикрашене золотом i дорогоцiнним камiнням та перлами, бо за одну годину згинуло 17

таке велике багатство... I кожен стерник, i кожен, хто пливає на кораблях, i моряки, i всi, хто пра-
цює на морi, стали здалека, i, бачивши дим вiд пожежi його, кричали й казали: Котре до великого 18

мiста подiбне? I вони посипали порохом голови свої, i закричали, плачучи та голосячи, i кажучи: 19

Горе, горе, мiсто велике, що в ньому з його дорогоцiнностей збагатилися всi, хто має кораблi на
морi, бо за одну годину воно спорожнiло! Радiй з цього, небо, i святi апостоли та пророки, бо Бог 20

виконав суд ваш над ним! I один сильний Ангол узяв великого каменя, як жорно, i кинув до моря, 21
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говорячи: З таким розгоном буде кинений Вавилон, мiсто велике, i вже вiн не знайдеться! I голос22

гуслярiв, i спiвакiв, i сопiльникiв, i сурмачiв уже не буде чутий в тобi! I вже не знайдеться в тобi
жадного мистця й нiякого мистецтва, i шум жорен уже не буде чутий в тобi! I свiтло свiчника вже23

не буде свiтити в тобi, i голос молодого й молодої вже не буде чутий в тобi. Бо купцi твої були земнi
вельможi, бо твоїм ворожбитством були зведенi всi народи! Бо в нiм знайдена кров пророкiв, i24

святих, i побитих усiх на землi...
По цьому почув я наче гучний голос великого натовпу в небi, який говорив: Алiлуя! Спасiння, i19

слава, i сила Господевi нашому, правдивi бо та справедливi суди Його, бо Вiн засудив ту велику2

розпусницю, що землю зiпсула своєю розпустою, i помстив за кров Своїх рабiв з її рук! I вдруге3

сказали вони: Алiлуя! I з неї дим виступає на вiчнi вiки! I попадали двадцять чотири старцi й чотири4

тваринi, i поклонилися Боговi, що сидить на престолi, говорячи: Амiнь, алiлуя! А вiд престолу5

вийшов голос, що кликав: Хвалiть Бога нашого, усi раби Його, i всi, хто боїться Його, i малi, i
великi! I почув я нiби голос великого натовпу, i наче шум великої води, i мов голос громiв гучних,6

що вигукували: Алiлуя, бо запанував Господь, наш Бог Вседержитель! Радiймо та тiшмося, i даймо7

славу Йому, бо весiлля Агнця настало, i жона Його себе приготувала! I їй дано було зодягнутися8

в чистий та свiтлий вiсон, бо вiссон то праведнiсть святих. I сказав вiн менi: Напиши: Блаженнi9

покликанi на весiльну вечерю Агнця! I сказав вiн менi: Це правдивi Божi слова! I я впав до його нiг,10

щоб вклонитись йому. I вiн каже менi: Таж нi! Я спiвслуга твiй та братiв твоїх, хто має засвiдчення
Iсусове, Боговi вклонися! Бо засвiдчення Iсусове, то дух пророцтва. I побачив я небо вiдкрите. I11

ось бiлий кiнь, а Той, Хто на ньому сидiв, зветься Вiрний i Правдивий, i Вiн справедливо судить i
воює. Очi Його немов полум’я огняне, а на головi Його багато вiнцiв. Вiн iм’я мав написане, якого12

не знає нiхто, тiльки Вiн Сам. I зодягнений був Вiн у шату, покрашену кров’ю. А Йому на iм’я:13

Слово Боже. А вiйська небеснi, зодягненi в бiлий та чистий вiссон, їхали вслiд за Ним на бiлих14

конях. А з Його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. I Вiн пастиме їх залiзним жезлом,15

i Вiн буде топтати чавило вина лютого гнiву Бога Вседержителя! I Вiн має на шатi й на стегнах16

Своїх написане ймення: Цар над царями, i Господь над панами. I бачив я одного Ангола, що на17

сонцi стояв. I вiн гучним голосом кликнув, кажучи до всiх птахiв, що серед неба лiтали: Ходiть, i
зберiться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тiла царiв, i тiла тисячникiв, i тiла сильних, i тiла18

коней i тих, хто сидить на них, i тiла всiх вiльних i рабiв, i малих, i великих... I я побачив звiрину,19

i земних царiв, i вiйська їхнi, зiбранi, щоб учинити вiйну з Тим, Хто сидить на конi, та з вiйськом
Його. I схоплена була звiрина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними20

звiв тих, хто знамено звiрини прийняв i поклонився був образовi її. Обоє вони були вкиненi живими
до огняного озера, що сiркою горiло... А решта побита була мечем Того, Хто сидiв на конi, що21

виходив iз уст Його. I все птаство наїлося їхнiми трупами...
I бачив я Ангола, що сходив iз неба, що мав ключа вiд безоднi, i кайдани великi в руцi своїй. I20, 2

схопив вiн змiя, вужа стародавнього, що диявол вiн i сатана, i зв’язав його на тисячу рокiв, та й3

кинув його до безоднi, i замкнув його, i печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки
не скiнчиться тисяча рокiв. А по цьому вiн розв’язаний буде на короткий час. I бачив я престоли4

та тих, хто сидiв на них, i суд їм був даний, i душi стятих за свiдчення про Iсуса й за Слово Боже,
якi не вклонились звiринi, анi образовi її, i не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. I вони
ожили, i царювали з Христом тисячу рокiв. А iншi померлi не ожили, аж поки не скiнчиться тисяча5

рокiв. Це перше воскресiння. Блаженний i святий, хто має частку в першому воскресiннi! Над6

ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священиками Бога й Христа, i царюватимуть
з Ним тисячу рокiв. Коли ж скiнчиться тисяча рокiв, сатана буде випущений iз в’язницi своєї. I7, 8

вийде вiн зводити народи, що вони на чотирьох краях землi, Гога й Магога, щоб зiбрати їх до бою, а
число їхнє як морський пiсок. I вийшли вони на ширину землi, i оточили табiр святих та улюблене9

мiсто. I зiйшов огонь з неба, i пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та10

сiрчане, де звiрина й пророк неправдивий. I мученi будуть вони день i нiч на вiчнi вiки. I я бачив11

престола великого бiлого, i Того, Хто на ньому сидiв, що вiд лиця Його втекла земля й небо, i мiсця
для них не знайшлося. I бачив я мертвих малих i великих, що стояли перед Богом. I розгорнулися12

книги, i розгорнулась iнша книга, то книга життя. I суджено мертвих, як написано в книгах, за
вчинками їхнiми. I дало море мертвих, що в ньому, i смерть i ад дали мертвих, що в них, i суджено13
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їх згiдно з їхнiми вчинками. Смерть же та ад були вкиненi в озеро огняне. Це друга смерть, озеро 14

огняне. А хто не знайшовся написаний в книзi життя, той укинений буде в озеро огняне... 15

I бачив я небо нове й нову землю, перше бо небо та перша земля проминули, i моря вже не було. 21
I я, Iван, бачив мiсто святе, Новий Єрусалим, що сходив iз неба вiд Бога, що був приготований, 2

як невiста, прикрашена для чоловiка свого. I почув я гучний голос iз престолу, який кликав: Оце 3

оселя Бога з людьми, i Вiн житиме з ними! Вони будуть народом Його, i Сам Бог буде з ними, i Бог 4

кожну сльозу з очей їхнiх зiтре, i не буде вже смерти. Анi смутку, анi крику, анi болю вже не буде, бо
перше минулося! I сказав Той, Хто сидить на престолi: Ось нове все творю! I говорить: Напиши, 5

що слова цi правдивi та вiрнi! I сказав Вiн менi: Сталося! Я Альфа й Омега, Початок i Кiнець. Хто 6

прагне, тому дармо Я дам вiд джерела живої води. Переможець наслiдить усе, i Я буду Богом для 7

нього, а вiн Менi буде за сина! А лякливим, i невiрним, i мерзким, i душогубам, i розпусникам, i 8

чарiвникам, i iдолянам, i всiм неправдомовцям, їхня частина в озерi, що горить огнем та сiркою, а
це друга смерть! I прийшов до мене один iз семи Анголiв, що мають сiм чаш, наповнених сiмома 9

останнiми карами, та й промовив до мене, говорячи: Ходи, покажу я тобi невiсту, жону Агнця. I 10

занiс мене духом на гору велику й високу, i мiсто велике менi показав, святий Єрусалим, що сходив
iз неба вiд Бога. Славу Божу вiн має. А свiтлiсть його подiбна до каменя дорогоцiнного, як каменя 11

ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий i високий, мало дванадцять брам, а на 12

брамах дванадцять Анголiв та ймення написанi, а вони iмення дванадцятьох племен синiв Iзраїля.
Вiд сходу три брамi, i вiд пiвночi три брамi, i вiд пiвдня три брамi, i вiд заходу три брамi. I мiський 13, 14

мур мав дванадцять пiдвалин, а на них дванадцять iмен дванадцяти апостолiв Агнця. А той, хто зо 15

мною говорив, мав мiру, золоту тростину, щоб змiряти мiсто, i брами його i його мур. А мiсто чоти- 16

рикутнє, а довжина його така, як i ширина. I вiн змiряв мiсто тростиною на дванадцять тисяч стадiй;
довжина, i ширина, i вишина його рiвнi. I змiряв вiн мура його на сто сорок чотири лiктi мiри люд- 17

ської, яка й мiра Ангола. Його мур був збудований з яспису, а мiсто було щире золото, подiбне до 18

чистого скла. Пiдвалини муру мiського прикрашенi були всяким дорогоцiнним камiнням. Перша 19

пiдвалина яспис, друга сапфiр, третя халкидон, четверта смарагд, п’ята сардонiкс, шоста сардiй, 20

сьома хризолiт, восьма берил, дев’ята топаз, десята хрисопрас, одинадцята якинт, дванадцята аме-
тист. А дванадцять брам то дванадцять перлин, i кожна брама зокрема була з однiєї перлини. А 21

вулицi мiста щире золото, прозорi, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседер- 22

житель то йому храм i Агнець. I мiсто не має потреби нi в сонцi, нi в мiсяцi, щоб у ньому свiтили, 23

слава бо Божа його освiтила, а свiтильник для нього Агнець. I народи ходитимуть у свiтлi його, а 24

земськi царi принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть удень, бо там ночi 25

не буде. I принесуть до нього славу й честь народiв. I не ввiйде до нього нiщо нечисте, анi той, хто 26, 27

чинить гидоту й неправду, але тiльки тi, хто записаний у книзi життя Агнця.
I показав вiн менi чисту рiку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й 22

Агнця. Посеред його вулицi, i по цей бiк i по той бiк рiки дерево життя, що родить дванадцять 2

раз плоди, кожного мiсяця приносячи плiд свiй. А листя дерев на вздоровлення народiв. I жадно- 3

го прокляття бiльше не буде. I буде в ньому Престол Бога та Агнця, а раби Його будуть служити
Йому, i побачать лице Його, а Ймення Його на їхнiх чолах. А ночi вже бiльше не буде, i не буде 4, 5

потреби в свiтлi свiтильника, анi в свiтлi сонця, бо освiтлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть
вiчнi вiки. I сказав вiн до мене: Це вiрнi й правдивi слова, а Господь, Бог духiв пророчих, послав 6

Свого Ангола, щоб вiн показав своїм рабам, що незабаром статися мусить. Ото, незабаром при- 7

ходжу. Блаженний, хто зберiгає пророчi слова цiєї книги! I я, Iван, чув i бачив оце. А коли я почув 8

та побачив, я впав до нiг Ангола, що менi це показував, щоб вклонитись йому. I сказав вiн до ме- 9

не: Таж нi! Бо я спiвслуга твiй i братiв твоїх пророкiв, i тих, хто зберiгає слова цiєї книги. Боговi
вклонися! I сказав вiн до мене: Не запечатуй слiв пророцтва цiєї книги. Час бо близький! Непра- 10, 11

ведний нехай чинить неправду ще, i поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить
правду, а святий нехай ще освячується! Ото, незабаром приходжу, i зо Мною заплата Моя, щоб 12

кожному вiддати згiдно з дiлами його. Я Альфа й Омега, Перший i Останнiй, Початок i Кiнець. 13

Блаженнi, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя, i ввiйти брамами в мiсто! А 14, 15

поза ним будуть пси, i чарiвники, i розпусники, i душогуби, i iдоляни, i кожен, хто любить та чинить
неправду. Я, Iсус, послав Свого Ангола, щоб засвiдчити вам це у Церквах. Я корiнь i рiд Давидiв, 16
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зоря ясна i досвiтня! А Дух i невiста говорять: Прийди! А хто чує, хай каже: Прийди! I хто прагне,17

хай прийде, i хто хоче, хай воду життя бере дармо! Свiдкую я кожному, хто чує слова пророцтва18

цiєї книги: Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написанi в книзi оцiй.
А коли хто що вiдiйме вiд слiв книги пророцтва цього, то вiдiйме Бог частку його вiд дерева життя, i19

вiд мiста святого, що написане в книзi оцiй. Той, Хто свiдкує, говорить оце: Так, незабаром прийду!20

Амiнь. Прийди, Господи Iсусе! Благодать Господа нашого Iсуса Христа зо всiма вами! Амiнь.21


	Title Page
	Contents
	Old Testament
	Genesis
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34
	Chapter 35
	Chapter 36
	Chapter 37
	Chapter 38
	Chapter 39
	Chapter 40
	Chapter 41
	Chapter 42
	Chapter 43
	Chapter 44
	Chapter 45
	Chapter 46
	Chapter 47
	Chapter 48
	Chapter 49
	Chapter 50

	Exodus
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34
	Chapter 35
	Chapter 36
	Chapter 37
	Chapter 38
	Chapter 39
	Chapter 40

	Leviticus
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27

	Numbers
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34
	Chapter 35
	Chapter 36

	Deuteronomy
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34

	Joshua
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24

	Judges
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21

	Ruth
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4

	I Samuel
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31

	II Samuel
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24

	I Kings
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22

	II Kings
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25

	I Chronicles
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29

	II Chronicles
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34
	Chapter 35
	Chapter 36

	Ezra
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10

	Nehemiah
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13

	Esther
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10

	Job
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34
	Chapter 35
	Chapter 36
	Chapter 37
	Chapter 38
	Chapter 39
	Chapter 40
	Chapter 41
	Chapter 42

	Psalms
	Psalm 1
	Psalm 2
	Psalm 3
	Psalm 4
	Psalm 5
	Psalm 6
	Psalm 7
	Psalm 8
	Psalm 9
	Psalm 10
	Psalm 11
	Psalm 12
	Psalm 13
	Psalm 14
	Psalm 15
	Psalm 16
	Psalm 17
	Psalm 18
	Psalm 19
	Psalm 20
	Psalm 21
	Psalm 22
	Psalm 23
	Psalm 24
	Psalm 25
	Psalm 26
	Psalm 27
	Psalm 28
	Psalm 29
	Psalm 30
	Psalm 31
	Psalm 32
	Psalm 33
	Psalm 34
	Psalm 35
	Psalm 36
	Psalm 37
	Psalm 38
	Psalm 39
	Psalm 40
	Psalm 41
	Psalm 42
	Psalm 43
	Psalm 44
	Psalm 45
	Psalm 46
	Psalm 47
	Psalm 48
	Psalm 49
	Psalm 50
	Psalm 51
	Psalm 52
	Psalm 53
	Psalm 54
	Psalm 55
	Psalm 56
	Psalm 57
	Psalm 58
	Psalm 59
	Psalm 60
	Psalm 61
	Psalm 62
	Psalm 63
	Psalm 64
	Psalm 65
	Psalm 66
	Psalm 67
	Psalm 68
	Psalm 69
	Psalm 70
	Psalm 71
	Psalm 72
	Psalm 73
	Psalm 74
	Psalm 75
	Psalm 76
	Psalm 77
	Psalm 78
	Psalm 79
	Psalm 80
	Psalm 81
	Psalm 82
	Psalm 83
	Psalm 84
	Psalm 85
	Psalm 86
	Psalm 87
	Psalm 88
	Psalm 89
	Psalm 90
	Psalm 91
	Psalm 92
	Psalm 93
	Psalm 94
	Psalm 95
	Psalm 96
	Psalm 97
	Psalm 98
	Psalm 99
	Psalm 100
	Psalm 101
	Psalm 102
	Psalm 103
	Psalm 104
	Psalm 105
	Psalm 106
	Psalm 107
	Psalm 108
	Psalm 109
	Psalm 110
	Psalm 111
	Psalm 112
	Psalm 113
	Psalm 114
	Psalm 115
	Psalm 116
	Psalm 117
	Psalm 118
	Psalm 119
	Psalm 120
	Psalm 121
	Psalm 122
	Psalm 123
	Psalm 124
	Psalm 125
	Psalm 126
	Psalm 127
	Psalm 128
	Psalm 129
	Psalm 130
	Psalm 131
	Psalm 132
	Psalm 133
	Psalm 134
	Psalm 135
	Psalm 136
	Psalm 137
	Psalm 138
	Psalm 139
	Psalm 140
	Psalm 141
	Psalm 142
	Psalm 143
	Psalm 144
	Psalm 145
	Psalm 146
	Psalm 147
	Psalm 148
	Psalm 149
	Psalm 150

	Proverbs
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31

	Ecclesiastes
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12

	Song of Songs
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8

	Isaiah
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34
	Chapter 35
	Chapter 36
	Chapter 37
	Chapter 38
	Chapter 39
	Chapter 40
	Chapter 41
	Chapter 42
	Chapter 43
	Chapter 44
	Chapter 45
	Chapter 46
	Chapter 47
	Chapter 48
	Chapter 49
	Chapter 50
	Chapter 51
	Chapter 52
	Chapter 53
	Chapter 54
	Chapter 55
	Chapter 56
	Chapter 57
	Chapter 58
	Chapter 59
	Chapter 60
	Chapter 61
	Chapter 62
	Chapter 63
	Chapter 64
	Chapter 65
	Chapter 66

	Jeremiah
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34
	Chapter 35
	Chapter 36
	Chapter 37
	Chapter 38
	Chapter 39
	Chapter 40
	Chapter 41
	Chapter 42
	Chapter 43
	Chapter 44
	Chapter 45
	Chapter 46
	Chapter 47
	Chapter 48
	Chapter 49
	Chapter 50
	Chapter 51
	Chapter 52

	Lamentations
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5

	Ezekiel
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34
	Chapter 35
	Chapter 36
	Chapter 37
	Chapter 38
	Chapter 39
	Chapter 40
	Chapter 41
	Chapter 42
	Chapter 43
	Chapter 44
	Chapter 45
	Chapter 46
	Chapter 47
	Chapter 48

	Daniel
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12

	Hosea
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14

	Joel
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3

	Amos
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9

	Obadiah
	Chapter 1

	Jonah
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4

	Micah
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7

	Nahum
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3

	Habakkuk
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3

	Zephaniah
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3

	Haggai
	Chapter 1
	Chapter 2

	Zechariah
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14

	Malachi
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4


	New Testament
	Matthew
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28

	Mark
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16

	Luke
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24

	John
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21

	Acts
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28

	Romans
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16

	I Corinthians
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16

	II Corinthians
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13

	Galatians
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6

	Ephesians
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6

	Philippians
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4

	Colossians
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4

	I Thessalonians
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5

	II Thessalonians
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3

	I Timothy
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6

	II Timothy
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4

	Titus
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3

	Philemon
	Chapter 1

	Hebrews
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13

	James
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5

	I Peter
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5

	II Peter
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3

	I John
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5

	II John
	Chapter 1

	III John
	Chapter 1

	Jude
	Chapter 1

	Revelation
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22



