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1У початку сотворив Бог Iоуо небо та зе-
млю. 2Земля ж була пуста і пустошня, і 
темрява лежала над безоднею; і дух Бо-
жий Iоуо ширяв понад водами. 3І рече 
Бог Iоуо: Настань, сьвіте! І настав 
сьвіт. 4І бачив Бог Iоуо сьвіт, що воно до-
бре; та й Бог Iоуо розлучив сьвіт із тем-
рявою. 5І назве Бог Iоуо сьвіт день, а те-
мряву назве ніч. І був вечір, і був ранок; 
день первий. 6І рече Бог Iоуо: Нехай про-
між водами постане твердь, і розлучає 
води з водами! І сталось тако. 7І сотво-
рив Бог Iоуо твердь; і розлучив Бог воду, 
що була під твердею, із водою, що була 
понад твердею. 8І назве Бог Iоуо твердь 
небо. І був вечір, і був ранок; день дру-
гий. 9І рече Бог Iоуо: Зберись, водо, що 
попід небом, ув одно місце, і появися су-
ходоле. І сталось тако. 10І назве Бог Iоуо 
суходіл земля, а згромадженє вод назве 
море. І бачив Бог Iоуо, що добре. 11І 
рече Бог Iоуо: Нехай проростить земля 
биллє травне, зело з насїннями і дерево 
плодовите, плодюще по свойму родові, 
щоб його насїннє було в йому. І сталось 
тако. 12І вивела земля биллє травне, 
зело з насїннями і дерево плодовите, 
плодюще по свойму родові, що його 
насїння було в йому по свойму родові. І 
бачив Бог Iоуо, що добре. 13І був вечір, і 
був ранок; день трейтїй. 14І рече Бог 
Iоуо: Постаньте сьвітила, на твердї небе-
сній розлучати день із ніччю, і бувайте 
знаменнями на ознаку впливочасу і днїв 
і років. 15І бувши сьвітилами на твердї 
небесній, сьвітїте по землї. І сталось 
тако. 16І сотворив Бог Iоуо два сьвітила 
великі: сьвітило велике правити днем, і 
сьвітило менше правити ніччю, і зорі. 17І 
поставив їх Бог Iоуо на твердї небесній 
сьвітити на землю. 18І правити днем і 
ніччю, і розлучати сьвіт із темрявою. І ба-
чив Бог Iоуо, що добре. 19І був вечір, і 
був ранок; день четвертий. 20І рече Бог 
Iоуо: Заграйте, води, душами живими, і 
полинь, птаство, над землею попід небе-
сною твердю. 21І сотворив Бог Iоуо чу-
дища великі і усяку душу живу повзючу, 
що заграла ними вода, по родові їх, і 
всяке птаство пернате. І бачив Бог Iоуо, 
що добре. 22І благословив їх Бог Iоуо, і 
глаголе: Плодїтеся і множтеся і 

сповняйте воду в морях, і птаство нехай 
множиться на землї. 23І був вечір, і був 
ранок; день пятий. 24І рече Бог Iоуо: Ви-
веди, земле, душу живу по роду їх, чет-
веронога і повзюче і дикого зьвіра, по ро-
дові їх. І сталось так. 25І сотворив Бог 
Iоуо зьвірє земне по родові їх, і скотину 
по родові й усе повзюче по родові їх. І ба-
чив Бог Iоуо, що добре. 26І рече Бог Iоуо: 
Сотворимо чоловіка в наш образ і в по-
добу, і нехай панує над рибою морською, 
і над птаством небесним, і над скотиною, 
і над усяким диким зьвірєм, і над усяким 
гадом, що лазить по землї. 27І сотворив 
Бог Iоуо чоловіка в свій образ, ув образ 
Божий Iоуо сотворив його, як чоловіка і 
жінку сотворив їх. 28І благословив їх Бог 
Iоуо, і рече до них Бог Iоуо: Плодїтеся і 
намножуйтесь, і сповнюйте землю і під-
неволюйте її, і пануйте над рибою мор-
ською і над птаством небесним і над усїм 
зьвірєм, що гасає по землї. 29І рече Бог 
Iоуо: Оце ж дав я вам усяке зело з насїн-
нями, яке нї росте на землї, та й усяке 
дерево, що має в собі плід родющий 
насїннє; се нехай вам на харч. 30І вся-
кому зьвірові земному, і всякому птаству 
небесному, і всьому повзючому по землї, 
усякій душі живій, призначив я всяку 
траву й зело на харч. І сталось тако. 31І 
бачив Бог Iоуо, що все, що сотворив, 
було вельми добре. І був вечір, і був ра-
нок; день шестий. 

2Так докіньчено небеса й землю з усїм 
войнством їх. 2І докіньчив Бог Iоуо шес-
того дня дїло своє, що сотворив; і почив 
на семий день від усього дїла, що сотво-
рив. 3І благословив Бог Iоуо день семий, 
і з'ясував його сьвятим: того бо дня спо-
чив од усїх дїл своїх, які вчинив і зро-
бив. 4Се початок настання небес і землї, 
як сотворено їх, того часу, як сотворив 
Бог Iоуо землю і небо, 5Не було ще на 
землї нїякої рослини на полях, і не росло 
ще нїяке зело на полях; бо Бог Iоуо не 
повелїв іще дощувати на землю, і не 
було ще там людей порати землю. 6Ви-
ходила ж імла з землї і напувала всю 
верховину на суходолї. 7І создав Бог 
Iоуо чоловіка з землї польової, і вдихнув 
йому в ноздрі живе диханнє. І став 
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чоловік душею живою. 8І насадив Бог 
сад у Едемі на востоцї, та й осадив там 
чоловіка, що создав. 9І зростив Бог Iоуо 
усяке дерево із землї, принадне на пог-
ляд і смашне плодом своїм, і дерево жи-
зняне посеред саду, і дерево познавання 
добра й зла. 10І ріка виходить із Едему 
на поливаннє саду, а потім розлучається 
чотирма течіями. 11Імя первої Пизон; ся 
обтекає всю Гавила землю, де знаходять 
золото. 12А золото в тій землї предобре. 
Там знаходять і бедола-смолу і камінь 
оникс. 13А друга річка зветься Гигон; ся 
обтекає всю Куш землю. 14А трейтя 
зветься Гиддекель; се та річка, що йде 
на схід соньця від Ассура. А четверта 
річка, се Евфрат. 15І взяв Iоуо Бог чоло-
віка та й осадив його в Едемському саду 
порати його і доглядати. 16І заповідав 
Бог Iоуо чоловікові, глаголючи: З усякого 
древа в саду-раї можна тобі по вподобі 
їсти. 17З того ж дерева, що дає знаттє 
доброго й лихого, з того не важитимешся 
їсти, ато вмреш певно того ж дня, як ско-
штуєш із його. 18І рече Бог Iоуо: Не до-
бре чоловікові бути самому; сотворимо 
йому таку поміч, щоб до пари була 
йому. 19І сотворив Iоуо Бог із землї вся-
кого зьвіря польового і всяке птаство не-
бесне, і привів їх до чоловіка побачити, 
як він зватиме їх, і як нї назвав би чоловік 
їх живі душі, так щоби мусїли вони зва-
тись. 20І подавав чоловік назви всякій 
скотинї, і птаству небесному, і всякому 
польовому зьвірові, та про чоловіка не 
знайшлось такої помочі, щоб до пари 
була йому. 21І попустив Бог Iоуо твер-
дому сну обняти чоловіка, і як заснув, 
узяв одно з його ребер, та й затулив його 
місце тїлом. 22І создав Бог Iоуо женщину 
з ребра, що взяв од чоловіка, та й привів 
її до чоловіка. 23І каже чоловік: Се ж 
кість од костей моїх і тїло від тїла мого. 
Мусить вона зватись людина; бо її взято 
з чоловіка. 24Тим оставить чоловік отця 
свого й матїр свою та й прилїпиться до 
жони своєї, і будуть удвох тїлом од-
ним. 25І були обоє нагі, чоловік і жона 
його, і не соромились. 

3Змій же був хитріщий над усякого 
польового зьвіра, що Бог Iоуо создав. І 

каже він жіньцї: Чи справдї Бог сказав: 
Не мусите їсти нї з якого дерева райсь-
кого? І каже жінка змієві: З усякого де-
рева райського їсти мемо, 2З плоду ж де-
рева, що серед раю, рече Бог, не їжте з 
його, анї доторкати метесь до нього, ато 
помрете. 3І каже змій жіньцї: Нї бо, не по-
мрете. 4А се Бог знає, що скоро попоїсте 
з нього, відкриються вам очі, і будете як 
боги, знающі добре й лукаве. 5І вбачала 
жінка, що добре дерево на їду, і прина-
дне очима дивитись і надило тим, щоб 
усе знати; і взяла плоду з його та й скош-
тувала, і дала чоловікові свойму з собою, 
і скоштували. 6І відкрились їм обом очі, і 
схаменулись вони, що були нагі; і позши-
вали листя смоковне, та й поробили по-
яси. 7І почули глас Бога Iоуо ходячого в 
раї по прохолодї, і поховались чоловік і 
жінка його від лиця Бога Iоуо посеред 
райського дерева. 8І покликне Бог Iоуо 
до чоловіка, і рече йому: Де єси? 9І каже 
він: Голос почув я твій у саду та й зля-
кавсь, тим що наг, та й сховавсь. 10І 
рече він: Хто з'ясував тобі, що наг єси? 
Хиба скоштував з того древа, що запові-
дав я тобі з одного сього не їсти? 11І 
каже чоловік: Жінка, що дав єси бути зо 
мною, вона дала менї з дерева, я й по-
поїв. 12І рече Бог Iоуо жіньцї: Що ти вко-
їла? І каже жінка: Змій спокусив мене, я 
й скоштувала. 13І рече Бог Iоуо змієві: За 
те, що вдїяв таке, проклят єси між усїма 
скотами, і між усїм зьвірєм польовим. Ла-
зити меш поповза, човгати меш на гру-
дях твоїх і на череві ходити меш, і їсти 
меш землю по всї днї життя твого. 14І по-
ложу ворогуваннє між тобою й жінкою і 
між насїннєм твоїм і насїннєм її, воно ро-
щавлювати ме тобі голову, ти ж упивати 
мешся йому в пяту. 15А жінцї рече: Наго-
тую тобі муки в вагонїннях твоїх; мучив-
шись роджати меш дїти, а до мужа твого 
поривати ме тебе, він же панувати ме 
над тобою. 16І чоловікові рече: Що пос-
лухав єси гласу жени твоєї та попоїв з 
того дерева, що заповідав я сього єди-
ного не їсти, проклята земля задля тебе; 
в печалї і тузї харчувати мешся з неї по 
всї днї живота твого. 17Тернину да осет 
родитиме вона тобі, і їстимеш польове 
зело. 18У поту лиця твого їстимеш хлїб 
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твій, аж покіль вернешся в землю, що з 
неї й узято тебе. Земля бо єси і землею 
візьмешся. 19І дав чоловік жіньцї своїй 
імя Ева: бо вона мати всїх живих. 20І по-
робив Бог Iоуо чоловікові й жіньцї його 
одежу із шкір та й зодїг їх. 21І рече Бог 
Iоуо: Оце і чоловік став як один ізміж нас, 
зрозумівши добре й лукаве, і тепер коли 
б не простїг руку свою, та не взяв із 
древа животового, да не попоїв, і не став 
жити во вік. 22І вислав його Бог Iоуо із 
саду Едену порати землю, що з неї й узя-
тий. 23І вигнав чоловіка. І поставив на 
востоцї за садом Еденом херовимів з по-
ломяними голими мечами обертасами 
стерегти дорогу до животового древа. 

4І взнав чоловік Еву, жінку свою, і зава-
гонївши вона, вродила Каїна і промо-
вила: Придбала я людину з від Iоуо ла-
ски. 2Потім уродила брата його, Абеля. І 
був Абель вівчар, Каїн же пахарь. 3І ста-
лось по якомусь часї, що Каїн приносив 
Iоуo жертву з польового вро-
джаю. 4Абель же приносив принос од 
перваків овечих ситеньких. І споглянув 
Iоуо на Абеля і на дар його; 5На Каїна ж 
і на його жертву не споглянув. І взлився 
Каїн, і змарнїв. 6І рече Iоуо Каїнові: Чого 
ти злишся, і чого змарнїв? 7Коли чиниш 
добре, дак і лице весело позирає; коли ж 
чиниш не добре, дак на тебе гріх чигає в 
порозї, щоб одолїти; ти ж мусиш пану-
вати над ним. 8Озветься ж Каїн до Абеля, 
брата свого: Ходїмо в поле. І як були 
вони в полї, напав Каїн на брата свого 
Абеля та й убив його. 9І рече Iоуо Каї-
нові: Де твій брат? А він каже: Не знаю. 
Хиба я сторож брата мого? 10І рече: Що 
вкоїв єси? Слухай, се голосить кров 
брата твого до мене з землї. 11Оце ж 
проклят єси прогоном із землї, що роззя-
вила уста свої пити кров брата твого з 
руки твоєї. 12Як порати меш землю, не 
давати ме вже з сього часу вона тобі 
нїякої користї. Волоцюгою й утїкачем бу-
деш на землї. 13І відказав Каїн Iоуо: Не 
перебути менї того, що наробив прови-
ною моєю. 14Женеш оце мене з землї, і 
від лиця твого ховати мусь, і буду воло-
цюгою й утїкачем на землї і, хто зустріне 
мене, той і вбє мене. 15І рече йому Iоуо: 

Тим же то, хто б убив Каїна, на того 
впаде помста всемеро. 16І положив Iоуо 
знак на Каїні, щоб не вбивав його, хто зу-
стріне його. І зійшов Каїн од обличчя Iоуо, 
і пробував у Нод-землї, на востоцї 'д 
Едену. 17І взнав Каїн жінку свою, і зава-
гонїла вона, і вродила Геноха. Він же 
збудував місто в імя сина свого Ге-
ноха. 18Генохові же породивсь Ірад, а 
Ірад появив Мегуяеля, а Мегуяель поя-
вив Ламеха. 19І взяв собі Ламех дві жі-
нки: одна на ймя була Ада, а друга на 
ймя була Зилла. 20І вродила Ада Ябаля. 
Сей був батько тих, що живуть шатрами 
і держять скотину. 21А брат його на імя 
був Юбаль. Сей був батько охочих до гу-
сель та до сопілки. 22Зилла ж і та вро-
дила Тубаль-Каїна, праотця всїх тих, що 
кують мідь і залїзо. Сестра ж Тубаль-Ка-
їнова Ноема. 23І каже Ламех жінкам 
своїм: Ой Зилло й Адо, кохані жінки Ла-
мешихи! Слухайте, що я скажу вам, 
чуйте слово певне. Коли б за болючу 
рану вбив я чоловіка, коли б за синяк од-
вдячив парубкові смертю, - 24Кара б ста-
лась за Каїна в семеро хто вбив би, за 
Ламеха ж у сїмдесять і сїм раз би ста-
лась. 25І взнав Адам жінку свою знов, і 
вродила вона сина і дала йому імя Сет: 
Воскресив бо каже, менї Бог потомство 
замість Абеля, що вбив Каїн. 26І Сетові 
те ж появлено сина і назве він імя йому 
Енос. Тодї почали призивати імя Iоуо. 

5Се книга роду Адамового: У той день, 
як сотворив Бог чоловіка, в образ Божий 
сотворив його. 2Мужа і жену сотворив їх, 
і благословив їх і нарече назву їм лю-
дина в той день, як сотворив їх. 3Пожи-
вши ж Адам двісьтї і трийцять год, поя-
вив сина в свій вид і в свій образ і дав імя 
йому Сет. 4Віку Адамового після того, як 
появив Сета, було вісїм сот год, і появив 
сини й дочки. 5А всього віку Адамового 
було девять сот і трийцять год, і 
вмер. 6Як було ж Сетові сто і пять год, 
появив Еноса. 7Як родився ж Енос, жив 
іще Сет вісїм сот і сїм год, і появив сини 
і дочки. 8А всього віку Сетового було де-
вять сот і дванайцять год, і вмер. 9Як 
було ж Еносові девятьдесять год, появив 
Кенана. 10І прожив Енос, появивши 
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Кенана, вісїм сот і пятнайцять год, і поя-
вив сини і дочки. 11А всього віку Еносо-
вого девятьсот і пять год, і вмер. 12Як 
було ж Кенанові сїмдесять год, появив 
Магалалеля. 13І прожив Кенан появи-
вши Магалалеля вісїм сот і сорок год, і 
появив сини і дочки. 14А всього віку Ке-
нанового було девятьсот і десять год, і 
вмер. 15І прожив Магалалель шісьде-
сять і пять год, і появив Яреда. 16І про-
жив Магалалель появивши Яреда вісїм 
сот і трийцять год, і появив сини і до-
чки. 17А всього віку Магалалелевого 
було вісїм сот і девятьдесять і пять і 
вмер. 18І прожив Яред сто і шісьдесять і 
два годи, і появив Геноха. 19І прожив 
Яред, появивши Геноха, вісїм сот год, і 
появив сини і дочки. 20А всього віку Яре-
дового було девятьсот і шісьдесять і два 
годи, і вмер. 21І прожив Генох шісьде-
сять і пять год, і появив Метусалу. 22І хо-
див Генох з Богом, появивши Метусалу, 
три ста год, і появив сини і дочки. 23А 
всього віку Генохового було триста і 
шісьдесять і пять год. 24І ходив Генох з 
Богом, і не стало його: бо взяв його 
Бог. 25І прожив Метусала сто і вісїм де-
сять год, і появив Ламеха. 26І прожив 
Метусала появивши Ламеха сїм сот і 
вісїмдесять і два годи, і появив сини і до-
чки. 27А всього віку Метусалового було 
девятьсот і шісьдесять і девять, і 
вмер. 28І прожив Ламех сто і вісїмдесять 
і два годи, і появив сина. 29І дав йому імя 
Нояг, каже бо: Сей розважати ме нас у 
працї нашій та в знемозї рук наших, як 
поратимем землю, що прокляв Бог 
Iоуо. 30І жив Ламех появивши Нояга пя-
тьсот і девятьдесять і пять год, і появив 
сини і дочки. 31А всього віку Ламехового 
було сїм сот і сїмдесять і сїм год, і 
вмер. 32Як було ж Ноягові пятьсот год 
віку, появив Сема, Хама і Яфета. 

6Як почали ж люде намножуватись на 
землї та понароджувалось дочок у 
їх, 2Тодї сини Божі, бачивши, що в синів 
чоловічих дочки хороші, брали їх за жінок, 
хто котору вподобав. 3І рече Iоуо: Не 
буде мій дух переважувати в людинї до 
віку, бо вона тїло; дак нехай віку людсь-
кого буде сто і двайцять год. 4Були тодї 

на землї велетьнї, та й навпосьлї, як 
сини Божі горнулись до дочок чоловічих, 
а вони їм роджали. Се ті потужники, що з 
давнїх давен бували високо вслав-
лені. 5Як же побачив Iоуо, що ледарство 
людське було велике на землї, а люде 
дбають повсячасно тільки про 
лихе, 6Дак жалкував Iоуо, що сотворив 
чоловіка на землї, тай журився тяжко. 7І 
рече Iоуо: Вигублю чоловіка, що із землї, 
як чоловіка, так і скотину, і лазюче і ле-
тюче: бо взяла мене досада, що посоз-
давав їх. 8Нояг же здобувся на ласку в 
Iоуо. 9Оце ж Ноягова й постань. Нояг був 
праведний чоловяга, без гріха між сучас-
никами своїми. Нояг ходив з Богом. 10І 
появив Нояг три сини: Сема, Хама і 
Яфета. 11Земля ж попсувалась перед 
Богом, і сповнилась насильством зе-
мля. 12І споглянув Бог на землю, аж 
вона зопсувалась: бо зопсувало всяке 
тїло свою путь на землї. 13І рече Бог Но-
ягові: Конець усякому тїлу прийшов пе-
ред мене: бо землю сповнено насильст-
вом од них. Оце ж хочу їх викоренити з 
землї. 14Зроби собі ковчег із соснового 
дерева; гнїзда поробиш у ковчезї та й по-
смолиш його з середини і надвору смо-
лою. 15А зробиш ковчег тако: трох сот 
локот завдовжки ковчег, і пятьдесять ло-
кот завширшки, а трийцять локот завви-
шки. 16Просьвіт зробиш у ковчезї і зве-
деш його в локіть угорі; двері ж у ковчезї 
зробиш із боку, а житла у два і у три по-
верхи робити меш. 17Я ж оце наведу по-
топ, воду на землю, щоб вигубити всяке 
тїло, що є в її живий дух попід небесами, 
і все, що є на землї, повиздихає. 18І пос-
тавлю заповіт (умову) з тобою: Ввійдеш 
у ковчег ти і синове твої і жена твоя і 
жени синів твоїх з тобою. 19І од усякого 
живого і од усякого тїла по двоє од усїх 
уведеш у ковчег, щоб живими остались з 
тобою: самець і самиця будуть. 20Од 
усього птаства по роду, і од усякої ско-
тини по роду, і од усього лазючого, що 
човгає по землї по роду їх; двоє од уся-
кого ввійдуть у ковчег до тебе, щоб зо-
стались живими. Ти ж возьми всякої ха-
рчі собі, щоб мали ви що їсти. 21І вчинив 
Нояг усе, що запові- дав йому Господь, і 
притьма так учинив. 
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7І рече Iоуо до Нояга: Увійди сам і ввесь 
дом твій у ковчег; бо тебе вбачав я пра-
ведним передо мною в сьому родї. 2Від 
усякої ж скотини чистої введи до себе по 
семеро, самця і самицю, від скотини ж 
нечистої по парі, самця і самицю, 3І від 
птаства небесного по семеро, самця і са-
мицю, щоб насїннє живе переховати по 
всїй землї. 4Ще бо сїм день, і дощувати 
му на землю сорок день і сорок ночей, та 
й вигублю з лиця землї всяке живе, що 
сотворив. 5І вчинив Нояг усе, що запові-
дав йому Бог Iоуо. 6Ноягові ж було ші-
стьсот год, як стався потоп водний на зе-
млї. 7І ввійшов Нояг, і сини його, і жінка 
його, і жінки синів його з ними у ковчег 
задля води потопньої. 8І з чистої скотини 
і з скотини нечистої і з птаства і з усього 
лазючого поповза по землї, 9По парі 
ввійшло до Нояга в ковчег, самець і са-
миця, як заповідав Бог Ноягові. 10І ста-
лось по семи днях, що вода потопня по-
няла землю. 11В шести сотьньому роцї 
Ноягового віку, другого місяця, на сїм-
найцятий день місяця, того ж дня, пороз-
верзались усї жерела великої безоднї, і 
хляби (вікна) небесні повідчинялись. 12І 
лило на землю сорок день і сорок но-
чей. 13Того дня ввійшов Нояг, Сем, Хам 
і Яфет, сини Ноягові, і жінка Ноягова і 
троє жінок синів його з ним у ков-
чег; 14Вони і усяка животина по свойму 
роду, і всяка скотина по кодлу, і усяке ла-
зюче поповза, що човгає по землї по ко-
длу свойму, і всяке птаство пер-
нате. 15Поввіходили до Нояга у ковчег 
по парі усякого тїла, що в йому є живий 
дух. 16І входячі були самець і самиця од 
усякого тїла, як заповідав йому Бог. І за-
чинив Iоуо ковчег ізнадвору. 17І затоп-
лювало землю сорок день, і прибувало 
води, і підіймало ковчег у гору над зем-
лею. 18І впотужнювалась вода, і прибу-
вала велико на землї, і носився ковчег по 
водї. 19І впотужнювалась вода на землї 
несказанно, і поняла всї високі гори, по-
під небесами. 20Прибула понад ними 
вода на пятнайцять локот, і поняла всї 
високі гори. 21І повиздихало всяке тїло, 
що двигалось по землї, і з птаства і з ско-
тини, і з зьвіра, і з усякого лазючого по-
повза по землї і всяка людина. 22Усе, в 

чого було диханнє і все, що було на сусї, 
повиздихало. 23І погинуло все живе, що 
було на земному лицї, погинуло, і лю-
дина і скотина і лазюче поповза, і птас-
тво небесне, і вигублено все те на землї, 
і зоставсь Нояг один да те, що було з ним 
у ковчезї. 24І впотужнювалась вода на 
землї сто і пятдесять день. 

8І спогадав Бог Нояга і все живе і всяку 
скотину з ним у ковчезї, і навів Бог вітра 
на землю, і перестало дощувати. 2І поза-
микались жерела в безоднї і хляби небе-
сні, і зупинився дощ із неба. 3І вертались 
води з землї без перестану, і як уплило 
сто і пятдесять день, стала вода пося-
кати. 4І зупинився ковчег у сьомому мі-
сяцї, на сїмнайцятий день місяця, на горі 
Арарацькій. 5І вбувало води більше та 
більше до десятого місяця, а в десятому 
місяцї на первий день місяця стало ви-
дко верхи по горах. 6І сталось по сорока 
днях, що відчинив Нояг вікно в ковчезї, 
що був зробив. 7І випустив крука, і лїтав 
той сюди й сюди, закіль посякла вода на 
землї. 8Опісля випустив голубицю від 
себе, щоб довідатись, чи вода спала з 
земного виду. 9Та не знайшла голубиця 
відпочинку нозї своїй, та й вернулась до 
його в ковчег: бо вода поняла вид усїєї 
землї. І простїг він руку тай узяв її до 
себе в ковчег. 10І пождав ще других сїм 
день, та ізнов послав голубицю з ков-
чега. 11І прилетїла голубка надвечір до 
його, колиж се - оливний листок у неї в 
дзьобочку. І дознавсь Нояг, що вода 
уступила з виду земного. 12І зождав іще 
других сїм день, та й послав знов голу-
бицю, і не вернулась уже до його 
тодї. 13І сталось у шістьсот первому роцї 
на первий день первого місяця, що пося-
кла вода на землї. І зняв тодї Нояг кришу 
в ковчезї, і споглянув, аж се - вид земний 
уже сухий, 14А в другому місяцї на двай-
цять сьомий день місяця земля стужа-
віла. 15І рече Господь Бог Ноягові, гла-
голючи: 16Вийди з ковчега сам і жона 
твоя і сини твої, і жени синів твоїх з то-
бою. 17І всяку животину, що з тобою і 
всяке тїло від птаства і від скотини і з уся-
кого лазючого поповза по землї пови-
водь із собою; і плодїтесь і 
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намножуйтесь на землї. 18І вийшов Нояг 
і сини його, і жінка його, і синів його жінки 
з ним. 19Усяка животина, всяке лазюче 
поповза по кодлах своїх повиходило з ко-
вчега. 20І спорудив Нояг жертівника Iоуо, 
і взяв з усякої чистої животини і з усякої 
чистої птицї та й принїс у всепаленнє на 
жертівник. 21І понюхав Iоуо любих пахо-
щів, і рече: Не проклинати му вже більше 
землї за чоловіка; бо надих людського 
серця злющий з молодощів його; і не ви-
гублювати му вже більш усього живого, 
як учинив. 22Покіль земля землею, сїйба 
й жнива, холоднеча й спека, лїто й весна, 
день і ніч не перестануть. 

9І благословив Бог Нояга і сини його, і 
рече їм: Бувайте плодющі і намножуй-
тесь і залюднюйте землю. 2І страх і ляк 
перед вами нехай находить на всяку жи-
вотину земну, і на всяке птаство небесне, 
і на все лазюче по землї, і на всяку рибу 
морську. На поталу вам подав я 
їх. 3Усяке двигуще, що живе на землї, 
буде ваша їда; як зело травяне подаю 
вам усе. 4Тілько мясива з його кровю, 
душею, щоб не їли. 5Крові бо вашої, душ 
ваших, вимагатиму, на всякій животинї 
мститимусь за неї і допевнятимусь душі 
людської від руки чоловіка, від руки 
брата його. 6Хто проллє кров людську, 
того кров теж проливати ме чоловік: бо в 
образ Божий сотворив Бог чоловіка. 7Ви 
ж росплоджуйтесь і намножуйтесь, бу-
яйте по землї і множтесь по її. 8І рече Бог 
Ноягові та синам його з ним, глаго-
лючи: 9Ось я поставляю заповіт мій з 
вами і з вашим потомством по вас. 10І з 
усякою душею живою, що з вами, з птас-
твом і скотиною, і з усїм живим на землї, 
що з вами буде, з усїма, що повиходили 
з ковчега. 11І постановлю заповіт мій з 
вами: що нїяке тїло не вимре вже од по-
топньої води, і не буде вже потопу вод-
ного, щоб спустошити всю землю. 12І 
рече Господь Бог Ноягові: Ось вам зна-
меннє заповіту, що я дав між мною і вами 
і між усякою живою душею, яка єсть з 
вами в роди вічні: 13Райдугr мою покла-
даю в хмарі, щоб вона була знаменом за-
повіту між мною і землею. 14І станеться, 
як наведу хмари понад землею, що 

з'явиться веселка моя в хмарі. 15І спога-
даю заповіт мій, що постав між мною і 
вами, і між усякою живою душею в уся-
кому тїлї: що не буде вже води потопньої 
на погибель усякому тїлу. 16А буде рай-
дугw моя в хмарі, і дивитись му на її, щоб 
спогадати заповіт вічний між Богом і зе-
млею, і між усякою живою душею і вся-
ким тїлом, яке єсть на землї. 17І рече Бог 
Ноягові: Се знаменнє вмови, що поста-
новив я проміж мною і усяким тїлом, яке 
єсть на землї. 18Сини ж Ноягові, що по-
виходили з ковчега, були: Сем, Хам і 
Яфет. Хам же був отець Канаа-
нів. 19Троє сих сини Ноягові, і від них по-
розсївались люде по всїй землї. 20І по-
чав Нояг бути ратаєм на землї і насадив 
виноград. 21І пив вино, та й упився і ле-
жав обнаживши ся у наметї свойму. 22І 
побачив Хам, отець Канаанів, наготу ба-
тька свого, і вийшовши геть оповідав 
обом братам своїм. 23І взявши Сем та 
Яфет гуню, накинули її на плечі собі та й 
ійшли дивлячись назад, і прикрили на-
готу батька свого, а лиця їх дивились на-
зад, і наготи батькової не бачили 
вони. 24Отверезився ж Нояг од хмелю 
свого, та й довідався, що вчинив йому пі-
дстарший син його, 25І рече: Ой щоб же 
ти долї не мав, Канаане! Рабом що най-
нисшим служити меш браттї. 26Хвала 
Iоуо! Се Бог мого Сема. А ти, Канаане, 
рабом у них будеш. 27Розшируй Яфета і 
дай йому, Боже, седїти у Сема, у брата в 
наметї, а ти, Канаане, рабом у них бу-
деш. 28І пожив Нояг по потопі триста і 
пятдесять год; 29І було всїх днїв Нояго-
вих років деватьсот пятьдесять, і вмер. 

10Се ж постань синів Ноягових, Сема, 
Хама та Яфета, і понароджувались їм 
сини по потопі. 2Сини Яфетові: Гомер та 
Магог, та Мадай, та Яван да Тубал, та 
Месех, да Тирас. 3А сини Гомерові: Ас-
кеназ та Рифат та Тогарма. 4А сини Ява-
нові: Елиса, да Тарсис, Киттим та Дода-
ним. 5Від сих розселились люде в краї-
нах невірних, по землях своїх, по мовах 
своїх, по родинах своїх, по племенах 
своїх. 6А сини Хамові: Куш та Мизраїм, 
да Фут, да Канаан. 7А сини Кушові: Себа 
та Гавила, да Сабта, да Рахма, да 
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Сабтека; а сини Рахмові: Шеба та Де-
дан. 8І появив Куш Нимрода. Сей почав 
бути велетнем на землї. 9Сей був веле-
тень ловець перед Iоуо; тим і мовляли: 
як Нимрод, велетень ловець перед 
Iоуо. 10Царюваннє ж його роспростер-
лось на Бабилон, і Ерех, і Аккад, і Калне 
у Синеяр землї. 11Із тієї землї вийшов 
Ассур, та й збудовав Ниневу і Регобод-Ір, 
і Калаг, 12І Резен між Ниневою і Кала-
гом; було то місто велике. 13Від Мизра-
їма родились Людій, Анамій, Легавій і 
Нафтухій, 14І Патрусїй, Каслугій, від кот-
рих пійшли Филистимцї, да Кафто-
рій. 15Від Канаана ж родились Зидон, 
його перворідень, та Хет, 16Євусій, та 
Аморій, та Гергасїй, 17Та Гевій, да Аркей, 
да Синей, 18Та Арвадїй, та Земарій, да 
Гаматїй; а потім розродились родини Ка-
наанські. 19А займище Кананеїв сягало 
від Сидону до Герару, до Гази, до Со-
дому і Гоморри й Адами й Зевоіму аж до 
Лаши. 20Се сини Хамові по їх родинах, і 
мовах, і землях, і племіннях. 21І Семові, 
праотцеві всїх дїтей Еберових, братові 
Яфетовому старшому, понароджува-
лись сини. 22Сини Семові: Елам, та 
Ассур, та Арфаксад, та Люд, та й 
Арам. 23А сини Арамові: Уз да Хул, да 
Гетер, да Маш. 24Арфаксад же появив 
Салу, а Сала появив Ебера. 25А Еберові 
вроджено два сини; одного звали Фалек, 
бо за його життя земля була подїлена, а 
брата його на імя звали Йоктан. 26А Йо-
ктан появив Алмодада та Шалефа, та 
Газармавета да Єраха, 27Та Гадорама, 
та Узала, та Диклу, 28Обаля, та Аби-
мавеля, та Шеву, 29Та Офира, та Гавилу, 
та Йовава. Всї 'ці сини Йоктанові. 30А по-
осїдали вони від Мешари до Сефари 
гори, що на схід соньця. 31Се сини Се-
мові по їх родинах, мовах, по їх займи-
щах, по їх народовинах. 32Се роди синів 
Ноягових по їх свояцтвах, по їх племін-
нях; і від них порозходились народи по 
землї після потопу. 

11І була вся земля мова одна і слово 
одно. 2І сталось, як мандрували вони від 
схід соньця, що знайшли поділлє в Си-
неяр землї, та й осїлись там. 3І мовляли 
одно 'дному: Нумо лишень робити цеглу 

та випалювати. І була в їх цегла за ка-
мінь а земляна смола за вапну. 4І мов-
ляли: Нумо споруджувати місто із баш-
тою, щоб її верх був до небес, і зробімо 
собі память, щоб не розпорошитись нам 
по всїй землї. 5І зійшов Iоуо побачити го-
род і башту, що споруджували сини чо-
ловічі. 6І рече Iоуо: Оце ж рід один, мова 
одна в усїх, а се тільки почин їх заходу 
коло працї; і тепер нїщо їх не зупинить нї 
від чого, що задумали зробити. 7Зійдемо 
ж униз та помішаємо їх мову, щоб не ро-
зуміли одно 'дного. 8І розсїяв їх ізвідти 
Iоуо по лицю всієї землї; і покинули спо-
руджувати город і башту. 9Тим проло-
жено йому імя Бабель: бо там помішав 
Iоуо мову всієї землї, і звідти розсїяв їх 
Iоуо по лицю всієї землї. 10А се постань 
Семова. Було Семові сто лїт, як появив 
Арфаксада, у другому роцї по потопі. 11І 
пожив Сем після того, як появив Ар-
факсада, пятсот год, і появив сини й до-
чки, та й умер. 12І пожив Арфаксад трий-
цять і пять год, і появив Селу. 13А пожив 
Арфаксад після того, як появив Селу, чо-
тири ста і три роки, та й появив сини й 
дочки. 14І пожив Села трийцять год, і по-
явив Ебера. 15А пожив Села після того, 
як появив Ебера, чотири ста і три роки, і 
появив сини й дочки. 16І пожив Ебер 
трийцять і чотири годи і появив Пе-
лега. 17А пожив Ебер після того, як поя-
вив Пелега, чотири ста і трийцять год, і 
появив сини й дочки. 18І пожив Пелег 
трийцять год, і появив Регува. 19А пожив 
Пелег після того, як появив Регува, двістї 
і девять год, і появив сини й дочки. 20І 
пожив Регу трийцять і два роки, і появив 
Серуга. 21А пожив Регу після того, як по-
явив Серуга, двістї і сїм год, і появив 
сини й дочки. 22І пожив Серуг трийцять 
год, і появив Нагора. 23А пожив Серуг пі-
сля того, як появив Нагора, двістї год, і 
появив сини й дочки. 24І пожив Нагор 
двайцять і девять год, і появив Тару. 25А 
пожив Нагор після того, як появив Тару, 
сотню і девятнайцять год, і появив сини 
й дочки. 26І пожив Тара сїмдесять год, і 
появив Аврама, Нагора й Гарана. 27А се 
постань Тарина. Тара появив Аврама, 
Нагора і Гарана; Гаран же появив 
Лота. 28І вмер Гаран перш отця свого 
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Тари в землї ріднїй своїй, в Урі Халдей-
ському. 29І побрали собі Аврам і Нагор 
жінок. Імя Аврамовій жінцї було Сара; імя 
ж Нагоровій жінцї було Милка Гаранівна, 
дочка батька Милки й батька 
Іски. 30Сара ж була неплідна, не мала 
дїтей. 31І взяв Тара Аврама да Лота, 
сина Гаранового, сина свого сина, да не-
вістку свою Сару, сина свого Аврама жі-
нку, та й вивів їх із Ура Халдейського, 
щоб ійти в землю Канаанську, і прийшли 
в Гаран та й осїлись там. 32А віку Тари-
ного було двістї і пять год, і вмер Тара в 
Гаранї. 

12І рече Iоуо Аврамові: Зійди з землї 
твоєї і від роду твого і з домівки отця 
твого у ту землю, що тобі покажу. 2І 
зроблю тебе народом великим, і благос-
ловлю тебе і звеличу імя твоє, і будеш 
благословен. 3І благословлю благослов-
ляючих тебе, а кленучих тебе проклену. 
І благословляться в тобі всї племіння зе-
млї. 4І пійшов Аврам, як глаголав йому 
Iоуо, і йшов із ним Лот. Аврамові ж було 
сїмдесять год, як ізійшов із Гарану. 5І 
взяв Аврам Сару, жінку свою, да Лота, 
сина брата свого, і все майно своє, яке 
нажили в Гаранї, і всякі душі, що здобули 
в Гаранї, та й зійшли геть, щоб ійти в зе-
млю Канаанську. І прийшли в Канаан зе-
млю. 6І пройшов Аврам землю до вро-
чища Сихема, до дубрави Морv, Канаа-
неї ж тодї жили в тій землї. 7І явивсь тодї 
Iоуо Аврамові, і рече йому: Потомкам 
твоїм надїлю землю сю. І спорудив там 
він жертівника Iоуо, що явивсь йому. 8І 
двинув звідти в гори, на восток ід Бетелю, 
і напяв намет свій на захід соньця від Бе-
теля, а від Гая на востоцї, і спорудив там 
жертівника Iоуо, і призвав імя Iоуо. 9І по-
дававсь Аврам усе далїй та далїй, прос-
туючи на полуднє. 10І сталась голод-
неча в тій землї, і спустивсь Аврам у Еги-
пет на пробуваннє таменькі, бо тяжка 
була вона в тій землї. 11Сталося ж, як 
наближавсь до входу в Египет, рече він 
Сарі, жінцї своїй: Оце ж я знаю, що ти мо-
лодиця гарна. 12От, як Египтяне тебе по-
бачять, дак і казати муть: Се жінка його, 
та й убють мене, тебе ж оставлять жи-
вою. 13Кажи ж, що ти менї сестра, щоб 

добре менї було задля тебе. 14І сталось, 
як прийшов Аврам у Египет, от і вбачали 
Египтяне, що жінка його була молодиця 
гарна дуже. 15І як побачили її врядовики 
Фараонові, дак вихваляли перед Фарао-
ном, і взято молодицю в палати Фарао-
нові. 16І з Аврамом обійшовся він добре 
задля неї, і надїлено його вівцями й во-
лами, ослами й рабами, рабинями й ос-
лицями й верблюдами. 17Та вдарив Iоуо 
Фараона й дом його тяжкими язвами за-
для Сари, жінки Аврамовоі. 18І прикли-
кав Фараон Аврама та й каже: Що се 
вдїяв єси менї? Чом не сказав єси менї, 
що вона жінка тобі? 19Про що певнив 
єси: Вона сестра менї? Я й узяв її собі за 
жінку. Тепер же ось тобі жінка твоя; во-
зьми її та й ійди собі. 20І повелїв Фараон 
людям своїм, щоб випроводили його й 
жінку його і усе, що було його. 

13І зійшов же Аврам геть із Египту з жін-
кою своєю й усїм, що мав, і Лот із ним, на 
полуднє. 2І був Аврам богатий вельми 
на скотину, на срібло й на золото. 3І хо-
див мандрівками своїми все далїй і далїй 
із полуденньої землї до Бетеля, аж до 
того місця, де був його намет перше між 
Бетелем та Гаєм, 4На те врочище, де 
спорудив жертівника вперве. І призвав 
там Аврам імя Iоуо. 5І в Лота, що ходив з 
Аврамом, були й вівцї і товар і намети. 6І 
не вмішчала їх земля, щоб їм жити вкупі; 
бо майно їх було велике, так що не мо-
жна було жити вкупі. 7І була звяга між ча-
банами скоту Аврамового і між чабанами 
скоту Лотового. Канаанеї ж і Ферезії тодї 
жили на землї тій. 8Рече ж Аврам Лотові: 
Нехай не буде звяги між мною й тобою і 
між чабанами моїми та чабанами твоїми: 
бо ми брати. 9Хиба ж не вся земля перед 
тобою? Відлучись від мене: коли ти 
налїво, я направо; коли ж ти направо, я 
налїво. 10І звівши Лот очі свої, побачив 
усю околицю Йорданську, що перше нїж 
зруйнував Iоуo Содому й Гоморру, вся до 
Сигора наповнена була водою, як сад 
Iоуо і як земля Египецька, 11І вибрав собі 
Лот усю околицю Йорданську, і відійшов 
Лот ід востоку, і розлучився кожен із бра-
том своїм. 12Аврам осївся в землї Кана-
анській, а Лот осївся в городах 
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околишнїх, і двинув з наметом своїм до 
Содому. 13Люде ж Содомські та були 
злющі й грішні перед Iоуо вельми. 14Iоуо 
же рече Аврамові після того, як Лот роз-
лучивсь із ним: Позирни очима твоїми, та 
поглянь од місця, де ти тепер, ід півночі, 
ід полудню, ід востоку, ід заходу. 15Бо 
всю землю, що ти вбачаєш, тобі оддам, і 
потомкам твоїм навіки. 16І вчиню пото-
мки твої, як пісок земляний; коли хто 
зможе злїчити пісок земляний, то й пото-
мки твої злїчить. 17Уставши, пройди зе-
млю в довжину і в ширину її; бо тобі од-
дам її. 18І відселившись Аврам, прийшов 
та й осївсь коло Мамрієвого дуба, що був 
у Гебронї, та й спорудив там жертівника 
Iоуо. 

14Сталося ж за часів Амрафела царя 
Синеярського, і Арійоха, царя Еллазар-
ського, Кедорлайомера, царя Еламсь-
кого, і Тидала, царя Гоїмського, 2Що вчи-
нили вони рать із Берою, царем Содом-
ським, і з Бирсою, царем Гоморським, і з 
Синабом, царем Адамським, і з Семебе-
ром, царем Зебоїмським, і з царем 
Белїйським, се єсть Сигорським. 3Всї 
вони змовились ізійтись на Сиддим-до-
линї, се єсть теперенькі Море Со-
лоне. 4Дванайцять год були вони підне-
волені Кедорлайомерові, а в чотирнай-
цятому роцї відступили. 5І прийшли в чо-
тирнайцятому роцї Кедорлайомер і царі, 
що були з ним, та й побили Рефаїмів ув 
Астарот Карнаїмі, а Сусїїв у Гамі, а Еміїв 
на Кириятаїм-долинї, 6А Горіїв на їх 
Сеїр-горах, до Ель-Парана, що лежить 
на захід соньця від пустині. 7І повернули 
звідти та й дойшли до Ен-Мишпата, се 
Кадес, і звоювали всю землю Амаликиїв 
та Аморіїв, що жили у Газазон-Та-
марі. 8Вийшов же царь Содомський, і 
царь Гоморський, і царь Адмейський, і 
царь Зебоїмський, і царь Белїйський чи 
Сигорський, та й постали проти них на 
Сиддим-долинї: 9Проти Кедорлайомера, 
царя Еламського, та Тидала, царя Гоїм-
ського, та Амрафела, царя Синеярського, 
та Арійоха, царя Еллазарського, чотири 
царі проти пятьох, 10На Сиддим же до-
линї та було багацько ям. І побігли царі 
Содомський та Гоморський та й 

попадали туди, а ті, що зістались, побі-
гли в гори. 11І позабирали вони все до-
бро Содомське й Гоморське й усї харчі їх 
та й пійшли звідти. 12І взяли Лота, сина 
брата Аврамового, що жив у Содомі, та й 
рушили звідти. 13Аж ось прийшов один, 
що втїк, та й сказав Аврамові Євреєві, 
що жив коло дубів Мамрія Аморієнка, 
брата Єсколового та Анерового, сї ж 
були союзники Аврамові. 14Чуючи ж Ав-
рам, що його небожа зайнято в полонь, 
уворужив своїх сьвідомих кметїв, що по-
родились у його в господї, три сотнї і во-
сїмнайцятеро, та й двинув нагоньця до 
Дану. 15І роздїливсь, він і його кметї, на 
купи, та й напав на їх у ночі і побив їх, і 
вганяв за ними аж до Хоби, що лежить на 
півнїч од Дамаска. 16І вернув усе майно 
їх, і Лота, небожа свого, вернув і майно 
його, і жінок і кметї. 17Вийшов же царь 
Содомський назустріч йому, після того як 
вернувсь, подужавши Кедорлайомера й 
царів, що були з ним, на Саве-долину, се 
долина Царська. 18А Мелхизедек, царь 
Салемський, винїс хлїб і вино; був же він 
сьвященник Бога вишнього. 19І благос-
ловив його, і рече: Благословен ти, Ав-
раме, від всевишнього Бога, Владики 
неба і землї! 20І благословен Бог всеви-
шнїй, що подав тобі у руки ворогів твоїх 
запеклих! Аврам дав йому десятую часть 
із всього. 21Каже ж і царь Содомський 
Аврамові: Оддай менї кметї, майно ж во-
зьми собі. 22Рече ж Аврам до царя Со-
домського: Здіймаю руку мою до Бога 
Iоуо овишнього, що сотворив небо й зе-
млю: 23І нитки й ременя обувнього не 
возьму з усього твого, щоб не сказав: Я 
збогатив Аврама. 24Нїчогісїнько менї, 
опріч єдино, що поїли кметї мої та кромі 
частини мужів, що ходили зо мною: Анер, 
Єшколь і Мамрій нехай беруть свою час-
тину. 

15Після того, як се сталось, було слово 
Iоуо до Аврама у видїнню: Не бійсь, Ав-
раме; я тобі щит, нагорода твоя велика 
буде вельми. 2Рече ж Аврам: Господе 
Іоуо, що менї даси? одпускаюсь я бездї-
тен, а наслїдник моєї худоби сей Дама-
шчанець Елиєзер. 3І рече Аврам: Не дав 
єси менї потомства, дак раб моєї господи 
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наслїдник мій буде. 4І знов слово Iоуо 
було до його і глаголе: Не буде він твоїм 
наслїдником, а той хто вийде з тебе, той 
буде наслїдник тобі. 5І вивів його з на-
мета і рече: Позирни на небо та злїчи 
зорі, коли зможеш злїчити їх. І рече: Такі 
будуть потомки твої. 6І поняв Аврам віри 
Iоуо, і він полїчив йому те за правед-
ність. 7Рече ж до його: Я Iоуо, що вивів 
тебе із Ура Халдейського, щоб оддати 
тобі землю сю в наслїддє, наслїдст-
вовати. 8І рече: Господе Іоуо, почому 
знати му, що наслїдити му її? 9Рече ж до 
його: Возьми менї телицю трилїтню, та 
козу трилїтню, та барана трохлїтка, та го-
рлицю, та голубеня. 10Узяв же він усе те 
та й порозтинав пополам, і положив їх 
противолично одну частину до другої, а 
птиць не розтинав. 11Злетїлося ж птас-
тво на труп розтятий; Аврам же зганяв 
його. 12А як заходило соньце твердий 
сон обняв Аврама, і страх у темряві ве-
ликий напав на його. 13І речено було до 
Аврама: Знаючи знай, що переселятись 
буде потомство в землю не свою, і підне-
волять його, і тїснити муть його чотири 
ста лїт. 14Народові ж тому, що йому бу-
дуть підневолені, дам присуд я, а потім 
ізійдуть геть із майном великим. 15Ти ж 
одійдеш до отцїв твоїх з упокоєм, і похо-
вають тебе в старощах добрих. 16У чет-
вертому ж родї вернуться сюди; не спов-
нились бо гріхи Аморіїв і досї. 17Як же 
було соньце на западї та згусла темрява 
тодї, наче піч задимувала, і поломя ог-
няне пройшло між розтятими части-
нами. 18У той день завітував Iоуо з Ав-
рамом завіт, глаголючи: Потомству 
твойму дам землю сю від ріки Египецької 
до ріки великої, ріки Евфрата: 19Кеніїв, і 
Кенесіїв, і Кедмоніїв, 20І Хетіїв, і Ферезіїв, 
і Рефаїв, 21І Аморіїв, і Кананеїв, і Герге-
сіїв, і Ебусеїв. 

16Сара ж Аврамова жінка да не ро-
джала йому. Була ж у неї рабиня Египтя-
нка на імя Агара. 2І рече Сара до Ав-
рама: Се зачинив мене Iоуо, щоб не ро-
джати; дак увійди до рабинї моєї, щоб у 
мене були дїти від неї. І послухав Аврам 
гласу Сариного. 3І взяла Сара, Авра-
мова жена, Агару, рабиню свою 

Египтянку, після того, як Аврам седїв 
осадою десять років у землї Канаанській, 
та й оддала її за жінку мужові свойму Ав-
рамові. 4І ввійшов до Агари, і завагонїла. 
Як же почулась вона, що завагонїла, по-
чала зневажати господиню свою. 5І рече 
Сара до Аврама: Зневага менї від тебе. 
Вона ж почуваючись вагітною, зневажає 
мене. Суди Iоуо між мною й то-
бою. 6Рече ж Аврам до Сари: Ось ра-
биня твоя в руках у тебе. Твори їй по 
твоїй вподобі. 7Узялась тодї жорстко за 
неї Сара, і зійшла та з очей у неї. І знай-
шов її ангел Iоуо коло криницї в пустинї, 
по дорозї в Сур. 8І рече: Агаро, Сарина 
рабине, звідкіля прийшла єси і куди хо-
чеш ійти? І каже: Зійшла з очей Сари, го-
сподинї моєї. 9Рече ж їй ангел Iоуо: Вер-
нись до господинї твоєї та покорися під 
руку її. 10Рече ж їй ангел Iоуо: Намножу 
я потомство твоє безлїч. 11І рече їй ан-
гел Iоуо: Оце ходиш важкою, і вродиш 
сина, і даси йому імя Ізмаель; бо Iоуо по-
чув тїсноту твою. 12Сей буде дикий чо-
ловік. Рука його проти всякого чоловіка, і 
всякого чоловіка рука проти його, і седїти 
ме він у всїх родичів своїх на шиї. 13І 
дала вона імя Iоуо, що глаголав до неї: 
Бог бачений. Бо казала: Я бачила того, 
хто явивсь менї. 14Тим прозвано кри-
ницю ту: "Криницею Живого, що мене ба-
чить." Се між Кадесом і Баредом. 15І 
вродила Агара Аврамові сина, і дав Ав-
рам імя синові, що вродила йому Агара, 
Ізмаель. 16Аврамові ж було вісїмдесять 
і шість год віку, як Агара вродила Авраму 
Ізмаеля. 

17А як було Аврамові девятьдесять і де-
вять год віку, явивсь Iоуо Аврамові, і 
рече йому: Я Бог всемогущий. Ходи пе-
редо мною і бувай щирий і праведен. 2І 
вчиню заповіт мїй проміж мною й тобою, 
і намножу тобі потомків безлїч. 3І впав 
Аврам ниць на лице своє, і рече йому Бог 
і глаголе: 4Се я, що вчинив заповіт мій з 
тобою, що будеш ти праотець купи наро-
дів. 5І не зватимуть уже тебе на імя Ав-
рам, а буде імя твоє Авраам, бо я вчинив 
тебе отцем купи народів. 6І зрощу тебе 
вельми велико і вчиню тебе народами, і 
царі виходитимуть із тебе. 7І поставлю 
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мій заповіт між мною й тобою, і потом-
ками твоїми по тобі в їх родах про вікові-
чний заповіт, щоб менї бути Богом тобі і 
потомкам твоїм по тобі. 8І дам тобі і по-
томству твойму по тобі землю, що в нїй 
тепер чужениця єси, всю Канаан землю 
на віковічню державу, і буду їх Богом. 9І 
рече Бог Авраамові: Ти ж заповіт мій пе-
внити меш, ти й потомки твої по тобі в їх 
роди. 10Ось заповіт, що ви певнити мете 
між мною й вами й потомством твоїм по 
тобі. Усяке хлопя між вами мусить бути 
обрізано. 11Обрізувати метеся ж ви на 
тїлї вашої передньої шкірки, і се буде 
ознакою заповіту між мною й вами. 12І в 
вісїм день віку мусить бути кожне хлопя 
обрізане проміж вами з роду в рід, і той 
хто родивсь у господї, і той, кого куплено 
за гроші, що не з твого роду. 13Хто ро-
дивсь у твоїй господї і кого куплено за 
гроші, повинен бути обрізаний; і сим ро-
бом заповіт мій буде на вашому тїлї про 
заповіт віковічний. 14А необрізаний му-
зького полу, такий що тїло його перед-
ньої шкірки необрізане, такого викоре-
нити з народу його; він поламав заповmт 
мій. 15І рече Бог Авраамові далїй: Жену 
твою Сару не мусиш уже звати на імя 
Сара, а Сарра буде імя її. 16І благосло-
влю її, і дам тобі сина від неї, і буде вона 
народами, царі в народів із неї бу-
дуть. 17І впав Авраам ниць і осьміхну-
всь; і рече в думцї своїй: Столітьньому б 
то появити сина? І як би то Сарра де-
вятьдесятолїтна да вродила? 18Рече ж 
Авраам до Бога: Нехай хоч Ізмаель живе 
перед тобою. 19Рече ж Бог до Авраама: 
Стеменно, Сарра жена твоя вродить 
сина тобі, і наречеш імя йому Ізаак, і по-
ставлю завіт мій із ним про завіт вічнїй із 
потомством його по йому. 20Тай про Із-
маеля вислухав я тебе, і ось благосло-
влю його і вирошчу його і намножу його 
велико: дванайцять князїв появить, і дам 
йому бути народом великим. 21Завіт же 
мій поставлю з Ізааком, що тобі вродить 
Сарра о 'цїй самій добі, в лїто 
друге. 22Скіньчив же Бог слово до його, і 
знявся Бог од Авраама. 23І взяв Авраам 
Ізмаеля, сина свого, і всю доморослу че-
лядь свою, і всїх купленних за гроші, і 
ввесь музький пол зміж людей господи 

Авраамової, тай пообрізував крайню 
плоть їх того самого дня, як промовив 
йому Бог. 24Авраамові ж було девятьде-
сять і девять год, як обрізано крайню 
плоть йому. 25А Ізмаелеві, синові його, 
було тринайцять літ, як обрізано крайню 
плоть його. 26Того ж самого дня обрі-
зано Авраама й сина його Ізмаеля. 27І з 
ним обрізані були всї чоловіки в господї 
в його, і ті що понароджувались у домівцї 
в його, і понакуповувані за срібло в іно-
роднїх народів. 

18Явився ж йому Iоуо коло дубравини 
Мамре, як седїв він перед дверима наме-
товими о полуднї. 2Споглянувши ж 
очима своїми, бачить, стоїть перед ним 
троє чоловіків; побачивши їх метнеться 
зустріч їм од наметових дверей своїх, 
тай поклонився до землї. 3І рече: Гос-
поде! коли я знайшов ласку в очах твоїх, 
не мини раба твого. 4Нехай принесуть 
води та помиють ноги вам, та прохолодї-
тесь під деревом. 5Я ж принесу наїдку, 
щоб ви попоїли, а потїм і верстати мете 
свою путь, що звернули з неї до раба ва-
шого. 6І метнеться Авраам у шатро до 
Сарри, тай каже їй: Заміси хутенько три 
сита пшенишного борошна та спечи кор-
жів. 7І метнеться Авраам до корів, та й 
узяв телятко нїжне й добре, і оддав його 
слузї, а той скоренько впорав його. 8І 
взяв сиру й молока да телятко, що наго-
товив, та й поставив перед ними; сам же 
стояв під деревом, як вони їли. 9І промо-
вили до його: Де Сарра, жена твоя? Ось 
у шатрі. 10Рече ж один: Вернусь оце до 
тебе через год о сїй добі, і вродить сина 
Сарра, жена твоя. Сарра ж почула під 
наметовими дверми позад його. 11Ав-
раам же і Сарра були старі, повбивались 
у лїта, і перестало в Сарри звичайне жі-
ноцьке. 12Осьміхнулася ж Сарра сама 
собі, думаючи: Оце б то звянувши та здо-
бутись на таку втїху? Пан же мій старе-
нький. 13І рече Iоуо Авраамові: Чого всь-
міхнулась Сарра сама собі, говорючи: Чи 
справдї ж бо менї вродити? я же собі 
стара вже. 14Хиба є що неможливе у 
Iоуо? О сїй добі вернусь до тебе через 
год, і буде в Сарри син. 15Сарра ж і не 
призналась, говорючи: Я не сьміялась. 
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Бо вона злякалась. І рече їй: Нї бо, сьмі-
ялась. 16Піднявшися ж ізвідти чоловіки, 
повернули на Содом. Авраам же йшов із 
ними, проводючи їх. 17Iоуо же рече: Чи 
втаю від Авраама, раба мого, що я 
творю? 18Та ж Авраам буде народом ве-
ликим, і потужним, і благословляться в 
йому всї народи земнії. 19Знаю бо, що 
накаже синам своїм і господї своїй по 
собі, щоб хранили путї Iоуо, творючи 
правду і суд, щоб справдив на Авраамові 
Iоуо усе, що глаголав до його. 20Рече ж 
Iоуо: Квилять велико до мене про Содом 
та Гоморру, і гріхи їх тяжкі ве-
льми. 21Зійду ж та позирну, чи так воно 
дїється, як до мене голосять, чи нї, щоб 
знати. 22І повернулись ізвідти чоловіки 
до Содому, Авраам же ще стояв перед 
Iоуо. 23І приступить Авраам ближче й 
рече: Дак оце ти хочеш погубити й без-
винних із винуватими? 24Може там знай-
деться пятьдесять безвинних у городї. 
Чи то ж схочеш ти й їх погубити, і не по-
милуєш усього міста задля пятидесятьох, 
коли там будуть? 25Нї бо, не чини по 
глаголу сему, щоб убити праведника з 
нечестивим, і щоб у тебе було правед-
нику так, як нечестивому. Нї бо нї! Су-
дячи суд у сїй землї, як тобі не вчинити 
правди? 26Рече ж Iоуо: Коди буде в Со-
домі пятьдесять праведників у городї, 
помилую ввесь город і все місто задля 
їх. 27І рече відказуючи Авраам: Оце за-
взявсь я промовляти до Господа мого, я 
ж земля і порох. 28Коли ж поменьшає 
праведників до сорока й пяти, чи вже ж 
бо погубиш через пятьох увесь город? І 
рече: Не погублю, коли знайду тамо со-
рок і пять. 29І завзявсь іще промовляти 
до його та й каже: Коли ж знайдеться та-
меньки сорок? І рече: не погублю й ради 
сорока. 30Що ж Господе, коли промо-
влю: А як знайдеться таменьки тільки 
трийцять? І рече: Не погублю й тридеся-
тьох ради. 31І промовив: Оце ж нава-
живсь говорити до Господа: Коли ж знай-
деться таменьки двайцятеро? І рече: Не 
погублю, коли знайдеться тамо двай-
цять. 32І каже: Що ж, Господе, коли про-
мовлю ще раз: Коли ж знайдеться таме-
ньки десятеро? І рече: Не погублю і де-
сятьох ради. 33Одійшов же Iоуо, 

переставши глаголати до Авраама. І ве-
рнувсь Авраам на місце своє. 

19Прийшли ж обидва ангели в Содом 
увечорі. Лот же седїв коло царини Со-
домської. Побачивши ж Лот, устав на зу-
стріч їм, тай поклонився лицем до зе-
млї. 2І рече: Оце ж, панове, завернїть у 
домівку раба вашого та спочиньте і ноги 
собі помийте, а як обутріє, верстати мете 
путь свою. Вони ж рекли: Нї ночувати-
мемо на улицї. 3І примусив їх, і ввійшли 
в господу його. І вчинив їм учту, і опріс-
ноків напік їм, і попоїли. 4Перед обля-
гами ж обступили дом городяне Содом-
ські, від молодика, тай до дїда, увесь на-
род укупі з усїх кутків. 5І гукали Лотові, і 
казали до його: Де люде, що ввійшли до 
тебе на ніч? Виведи їх до нас, розпізна-
ємо їх. 6Вийшов же до них Лот на рундук, 
і зачинив двері за собою. 7Каже ж до них: 
Нї, браттє! Не чинїте бо ледарства! 8Є в 
мене дві дочцї, що не взнали мужа; ви-
веду їх до вас, і робіть їм що любо вам, 
тільки людям сим не чинїте обиди; увій-
шли бо під стелю дому мого. 9Вони ж ка-
жуть йому: Геть із відсї! Прийшов сюди 
жити, та хочеш і суд судити. Ось ми ж на-
вчимо тебе, ще лучче, нїж їх. І насильст-
вовали чоловіка того, Лота, вельми, і пі-
дступили розбити двері. 10Та простягли 
мужі руки й утягли Лота до себе в буді-
влю, а двері в будівлї засунули. 11На 
людей же, що були під дверима в буди-
нку вдарили слїпотою, від мала тай до 
велика, і марно шукали вони две-
рей. 12Промовили ж мужі до Лота: Чи 
єсть у тебе тута зятї або сини твої або 
дочки твої? Або коли хто инший єсть у 
тебе в городї, всїх виведи із міста 
сього! 13Бо ми погубимо се місто; бо зня-
всь угору лемент про його перед Iоуо, і 
послав нас Iоуо вигубити його. 14Ви-
йшов же Лот і промовив до зятїв своїх, 
що побрали дочки його, і рече: Підіймай-
тесь та виходьте з міста сього; бо погуб-
ляє Iоуо город. Та здавалось, що жартує 
перед зятьми своїми. 15Як же зачерво-
нїв ранок, принукали ангели Лота, глаго-
лючи: Уставай, бери жену твою й двох 
дочок твоїх, що при тобі, та одходь, щоб 
і тобі не погибнути з беззаконними 
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городянами. 16І стуманїв він, і взяли ан-
гели за руку його, і за руку жінку його, і за 
руки двох дочок його; бо пощадив їх Iоуо, 
тай вивели їх, і поставили за горо-
дом. 17І як повиводили їх геть, рече: 
Спасай твою душу. Не озирайсь, і не зу-
пиняйся нїде в усїй околицї сїй. У гори 
втїкай, щоб і тобі не згинути. 18Рече ж до 
них Лот: Благаю тебе, пане! 19Що знай-
шов раб твій ласку в очах твоїх, і велика 
милость твоя, що показав до мене, що 
вирятував душу мою, я ж не здолїю ряту-
ватись у горах, щоб не наздогнала мене 
лиха година, та не вмерти менї. 20А, спо-
глянь городок сей близько, побіжу я туди; 
він маленький, дак і душа моя сохра-
ниться. 21І рече йому: Оце ж я зглянусь 
на тебе і в сьому, що не погублю городка, 
що про його мовляв еси. 22Хапайся ж 
рятуватись тамо; не можу бо чинити 
нїчого, докіль увійдеш туди. Тим і проло-
жено містечку тому прізвище Си-
гор. 23Соньце зійшло вже над землю, як 
Лот увійшов у Сигор. 24І бурхонув Iоуо 
на Содом та Гоморру сїркою та поломєм 
од Iоуо з небес, 25І перевертав городи сї 
і всю околицю, і всїх осадників городсь-
ких, і все, що росло з землї. 26І озирну-
лась жінка його позад його, та й оберну-
лась у стовпа соляного. 27Устав же Ав-
раам уранцї, пійшов на місце, де стояв 
перед Iоуо. 28І позирнув на Содом і Го-
морру, і на околицю, аж се здіймається 
дим од землї, як дим із печі. 29І було, як 
руйновав Бог в українї тій городи, спога-
дав Бог Авраама, і вислав Лота з руйно-
вища, як руйновав городи, що жив у них 
Лот. 30Зійшов же Лот із Сигори, та й 
осївсь на горі сам і дві дочки його; боявся 
бо жити в Сигорі, та й оселивсь у печері 
сам і дочки його з ним. 31Озветься ж ста-
рша до меньшої: Панотець наш старий 
собі, і нема нїкого на землї, щоб увійшов 
до нас всьогосьвітнїм звичаєм. 32Ходи 
сюди лишень, упиймо вином панотця на-
шого, та переспимо з ним, та й перехова-
ємо рід від панотця нашого. 33Упоїли ж 
отця свого вином тієї ночі, і ввійшовши 
старша, переспала з отцем своїм тієї 
ночі. І не постеріг він, як вона переспала, 
і як устала. 34Було ж уранцї, що каже 
старша меньшій: Оце ж переспала я 

вчора з панотцем нашим. Упоїмо його 
вином і сієї ночі, а ти ввійшовши, переспи 
з ним, та й переховаймо від панотця на-
шого рід наш. 35Упоїли ж і тієї ночі отця 
свого вином, і ввійшовши меньша, пере-
спала з отцем своїм. І не постеріг він, як 
переспала, і як устала. 36І завагонїли 
обидві дочки Лотові тодї від отця 
свого. 37І вродила старша сина, і дала 
імя йому Моав. Се праотець Моавіїв по 
сей день. 38Уродила ж і меньша сина, і 
дала імя йому: Бен-Аммій. Се праотець 
Аммонїїв по сей день. 

20І відкочував Авраам ізвідти до землї 
полуденньої, та й оселивсь між Кадесом 
і Суром, і якийсь час пробував у Ге-
рарі. 2Про жінку ж свою Сарру казав Ав-
раам, що сестра вона менї. Абимелех же, 
царь Герарський, післав та й взяв Са-
рру. 3І прийшов Бог до Абимелеха в ночі 
вві снї, і рече йому: Оце ти вмреш за сю 
молодицю, що взяв єси; вона ж мужня 
жена. 4Абимелех же не приторкнувсь до 
її, та й каже: Господе, чи то ж погубиш 
безвинний рід? 5Хиба ж не сам він казав 
менї: Вона сестра менї? І вона менї ка-
зала: Він брат менї. У чистотї серця мого 
і в безвинностї рук моїх учинив я 
се. 6Рече ж йому Бог у снї: І я знаю, що в 
чистотї серця твого і в безвинностї рук 
твоїх учинив єси се, тим і впинив тебе від 
гріха проти мене, і не попустив тебе кос-
нутись її. 7Тепер же оддай жену мужу, бо 
він пророк, і помолиться за тебе, і жити 
меш. Як же не віддаси, дак знай, що 
вмреш сам і все твоє. 8І встав рано 
вранцї Абимелех і призвав усї кметї свої, 
та й промовив усї словеса сїї в уші їх, і 
полякались усї люде вельми. 9І призвав 
Абимелех Авраама, та й промовив до 
його: Що вдїяв єси менї? І чим провинив 
я тобі, що навів єси на мене й царство 
моє гріх великий? Дїло таке, що нїхто не 
чинив, укоїв єси менї: 10І промовив Аби-
мелех до Авраама: Що в тебе було на ду-
мцї, як чинив єси таке? 11Рече ж Ав-
раам: Думав бо, що нема благочестя на 
місцї сьому, і вбють мене задля жени 
моєї. 12Отже справдї вона сестра менї 
по панотцеві, а не по панїматцї, та стала 
менї женою. 13І було, як вивів мене Бог 
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із отецької домівки моєї, кажу їй: Ось яку 
правду чинити меш менї: у всякому містї, 
куди прийдемо, там кажи про мене, що 
се брат мій. 14Узяв же Абимелех вівцї і 
бички, і раби й рабинї, та й дав Авраа-
мові, і віддав йому Сарру. 15І промовив 
Абимелех Авраамові: Оце земля моя пе-
ред тобою; де б тобі нї було до вподоби, 
оселяйся. 16До Сарри ж промовив: Оце 
дав я братові твойму тисячу срібняків, се 
буде тобі чесна намітка до лиця твого, і 
про все, що було з тобою і з усїма твоїми, 
в усьому будеш оправдана. 17Помоли-
вся ж Авраам Богу, і вигоїв Бог Абиме-
леха, і жену його, і рабинї його, і почали 
роджати. 18Бо позамикав був Iоуo усяку 
утробу в домівцї в Абимелеха задля Са-
рри, жінки Авраамової. 

21І одвідав Iоуo Сарру, так як рече, і со-
творив Iоуo Саррі так, як глаголав. 2І за-
вагонївши Сарра, вродила Авраамові 
сина в старощах того часу, як і глаголав 
йому Господь. 3І дав Авраам імя синові 
свойму, що вродивсь йому, що вродила 
йому Сарра, Ізаак. 4Обрізав же Авраам 
Ізаака, сина свого, у восьмий день, так як 
заповідав йому Бог. 5Авраамові ж було 
сто год віку, як родивсь йому син його 
Ізаак. 6Рече ж Сарра: Сьміх менї сотво-
рив Господь; хто бо почує, сьміяти-
меться з мене. 7І рече: Хто б то сповіс-
тив Авраамові, що молоком своїм году-
вати ме дитину Сарра? Бо в старостї 
його я родила сина. 8І росло хлопятко, і 
відлучено його. І зробив Авраам бенкет 
великий того дня, як одлучено Іза-
ака. 9Як побачила Сарра, що син Агари, 
Египтянки, насьміхається з Іза-
ака, 10Каже Авраамові: Прожени сю ра-
биню й сина її; не наслїдувати ме бо син 
рабинї сієї з моїм сином Ізааком. 11Тя-
жко ж було чути слово се вельми Авраа-
мові про сина його. 12І рече Бог Авраа-
мові: Нехай не буде тяжке тобі слово про 
хлопця і про рабиню. У всьому, що рече 
тобі Сарра, слухай гласу її; бо в Ізаацї 
наречеться тобі потомство. 13Сина ж ра-
бинї сієї народом великим сотворю його; 
бо насїннє твоє він. 14Устав же Авраам 
уранцї, і взяв хлїба та бурдюк води та й 
оддав Агарі, і положив за плечима в неї 

хлопця, та й одпустив її. Вона ж одійшо-
вши заблудила в Бейер-Себа пус-
тинї. 15Не стало ж води в бурдюцї, і по-
кинь вона хлопця під ялиною. 16Відой-
шовши ж сїла навпроти його віддалеки, 
як би дострелити з лука; каже бо: Нехай 
не бачу смерти дитини моєї. І седїла на-
впроти його, та й заголосила. 17Почув 
же Бог плач хлопячий, і кликне ангел Бо-
жий Агару з небес, і рече: Що тобі, 
Агаро? Не турбуйся; почув бо Бог плач 
хлопячий з місця, де воно те-
пер. 18Устань, та возьми хлопя і держи 
на руцї твоїй; народом бо великим сот-
ворю його. 19І відкрив Бог очі їй, і поба-
чила криницю з водою, і пійшла й налила 
бурдюк води, та й напоїла хлопя. 20І був 
Бог з хлопчиком, і виріс та й оселивсь у 
степу і був стрілець-лучник. 21І оселивсь 
у Фаран-степу, і взяла йому мати його жі-
нку із землї Египецької. 22Сталося ж 
того часу, що промовив Абимелех та Пи-
холь, гетьман війська його, до Авраама, 
говорючи: Бог з тобою в усьому, що 
дїєш. 23Оце ж клянись менї Богом, що 
не зрадиш мене, нї дїтей моїх, нї внуків 
моїх, а по правдї, як прихилен був я до 
тебе, так і ти будеш до мене, і до землї, 
де пробуваєш. 24І рече Авраам: Кле-
нусь. 25І докоряв Авраам Абимелеха, за 
колодязь водяний, що відняли раби Аби-
мелехові. 26І каже йому Абимелех: Не 
знаю, хто вчинив тобі дїло таке, нї ти 
менї не оповідав єси, нї я чував, тільки 
сьогоднї. 27І вилучив Авраам сїм овечок, 
да товару, та й дав Абимелехові, і вчи-
нили вони обидва умову. 28І поставив 
Авраам семеро ягниць овечих із отари 
окроме. 29І каже Абимелех Авраамові: 
Що се за семеро ягниць, що поставив єси 
окроме? 30І рече Авраам: Що семеро 
сих ягниць візьмеш у мене, нехай будуть 
менї сьвідоцтвом, що я викопав колодязь 
сей. 31Того й проложено прізвище міс-
цеві тому: Бейер-Себа, колодязь кля-
тьби; бо там клялись обидва. 32І вчи-
нили вони вмову коло колодязя клятьби. 
Піднявся ж Абимелех та Пихоль, геть-
ман війська його, та й вернулись у землю 
Филистимську. 33І посадив Авраам та-
мариску, і призвав там імя Бога Iоуо 
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вічного. 34Пробував же Авраам у землї 
Филистимській час довгий. 

22І було по сих речах, що Бог спокушу-
вав Авраама, і рече йому: Аврааме, Ав-
рааме! І каже: Ось я! 2І рече: Возьми 
сина твого, єдиного твого, що його воз-
любив єси, Ізаака, та йди в Морія землю, 
та й принеси його там у всепаленнє-жер-
тву на одній горі, що тобі речу. 3І встав 
Авраам рано вранцї та й осїдлав осла 
свого, та взяв два парубки з собою, та 
Ізаака сина свого, та наколов дров на 
всепаленнє, та й рушив до врочища, що 
про його рече йому Бог. 4На третїй же 
день позирнув Авраам очима своїми, та 
й побачив те врочище здалеку. 5І каже 
Авраам слугам своїм: Седїте тутеньки з 
ослом, я ж із сином пійдемо аж он туди, 
та поклонившись і вернемось до вас. 
6Узяв же Авраам дрова на всепаленнє, 
та й положив на Ізаака, сина свого; взяв 
же в руки й огонь і жертівного ножа, та й 
пійшли обидва вкупі. 7Каже ж Ізаак до 
Авраама, батька свого: Панотче! Він же 
каже: Що тобі, синку? Каже ж: Ось огонь 
і дрова, а де ж овеча на всепаленнє? 
8Каже ж Авраам: Бог обмислить собі 
ягня на всепаленнє. І йшли собі обоє 
вкупі. 9Прийшли на врочище, що рече 
йому Бог, і зробив там Авраам жертів-
ника, і розложив дрова, і звязавши Ізаака, 
сина свого, положив його на жертівнику 
зверху на дровах. 10І простїг Авраам 
руку свою, щоб узяти ножа заколоти сина 
свого. 11Аж озветься до його ангел Iоуо 
і рече: Аврааме, Аврааме! Він же каже: 
Ось я. 12І рече: Не возложи руки твоєї на 
хлопя, а нїчогісїнько не чини йому; тепер 
бо взнав я, що боїшся ти Бога, і не поща-
див єси сина твого возлюбленого мене 
ради. 13І позирнувши Авраам очима сво-
їми побачив, що баран із заду завяз ро-
гами в гущинї. І пійшов Авраам і взяв ба-
рана і принїс його на всепаленнє замість 
Ізаака сина свого. 14І приложив Авраам 
прізвище врочищу тому Iоуo-Уре, Iоуo 
бачить, як і по сей день говорять: На горі 
Iоуо побачять. 15І озветься ангел Iоуо до 
Авраама вдруге з небес, 16Глаголючи: 
Мною самим клявсь я - се Iоуо слово - за 
те, що вчинив єси таку річ, і не пощадив 

єси сина свого возлюбленого мене 
ради. 17Велико благословлю тебе, і на-
множу твій рід як зорі небесні, і як пісок 
узкрай моря, і внаслїдує потомство твоє 
царини ворогів своїх. 18І благослов-
ляться в потомстві твойму всї народи зе-
млї, тим що послухав єси голосу мого. 
19Вернувся ж Авраам до слуг своїх і ру-
шили вони й пійшли вкупі до Бейер-Себи, 
і вселивсь Авраам коло колодязя кля-
тьби. 20Сталося ж по сїх речах, що з'ясо-
вано Авраамові словами: Ось і Милка і 
вона вродила сини братові твойму Нахо-
рові, 21Уза, перворідня його, та Буса, 
брата його, та Кемуїла, отця Ара-
мова, 22Та Хеседа, та Газа, та Пидаса, 
та Ідлафа, та Батуїла. 23Батуїл же поя-
вив Ребеку. Сих восьмерох уродила Ми-
лка Нахорові, братові Авраамовому. 24І 
наложниця його, на імя Реюма, ся вро-
дила Тебаха та Гахама та Тегаса та Ма-
яха. 

23Було ж віку Сарриного сто і двайцять 
і сїм год. Се года живота Сарриного. 2І 
вмерла Сарра в Кирят-Арбі. Се Геброн в 
Канаан землї. Прийшов же Авраам пла-
кати по Саррі да падкувати. 3І встав Ав-
раам од мерця свого, і рече синам Хето-
вим: 4Пересельник і чужениця я в вас! 
Дайте ж менї в наслїддє гробовище між 
вами, щоб менї поховати мерця мого від 
мене. 5Відказали ж Авраамові сини Хе-
тові говорючи: 6Нї, добродію! Князь від 
Бога ти єси в нас; вибравши гробовище 
з наших, поховай мерця твого. Нїхто бо з 
нас не заборонить гробовища свого тобі, 
щоб тобі поховати мерця твого таме-
ньки. 7Устав же Авраам і вклонився зем-
лякам, синам Хетовим. 8І каже до них 
Авраам і промовив: Коли вам по душі, 
щоб менї поховати мертве моє від мене, 
послухайте мене, і мовляйте про мене 
Ефронові Зогаренкові. 9І нехай посту-
питься менї печерою Махпеловою, що 
конець поля його. За повну цїну нехай 
поступиться менї нею в наслїднє гробо-
вище між вами. 10Ефрон же седїв посе-
ред синів Хетових. Відказуючи ж Ефрон 
Хетїянин Авраамові каже так, що чули 
його сини Хетові і всї, що повиходили до 
міської царини. 11Нї, добродїю! 
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Вислухай мене. Те поле оддаю тобі й пе-
черу, що на йому, перед очима синів на-
роду мого оддаю тобі; поховай мерця 
твого. 12І поклонивсь Авраам перед зе-
мляками, 13І каже Ефронові в слухи пе-
ред усїма земляками: Вислухай ти мене! 
Гроші за ниву возьми в мене; і поховаю 
мертве моє таменьки. 14Відказав же 
Ефрон Авраамові: 15Нї, добродїю! Зе-
млї тут за чотирі ста секлїв срібла; та що 
воно між мною й тобою? Ти ж поховай 
мерця твого. 16І послухав Авраам 
Ефрона, та й одважив Авраам Ефронові 
срібло, скільки він казав в слухи перед 
синами Хетовими, чотирі ста секлїв срі-
бла ходячого в купцїв. 17І стало поле 
Ефронове в Махпелщинї, що навпроти 
Мамрійщини, поле й печера на йому з 
усїма деревами на полї, що було в усїх 
межах своїх, забезпечене, 18Авраамові 
в наслїдню державу перед синами Хето-
вими й перед усїма, що приходили до мі-
ської царини. 19І після того поховав Ав-
раам Сарру, жінку свою, в печері Махпе-
левого поля, навпроти Мамрійщини. Се 
Геброн у Канаан землї.  
 
20Так дісталось Авраамові від синів Хе-
тових поле й печера на йому в наслїдню 
державу на гробовище. 

24Авраам же був старий, у лїтах прик-
лонних, і Iоуo благословив Авраама в 
усьому. 2І каже Авраам рабові свойму, 
найстаршому в господї в його, що правив 
усїм достатком його: Ось положи руку 
твою під стегно моє. 3І заклену тебе Iоуо, 
Богом небесним і Богом земним, що не 
візьмеш синові мойму жени з дочок Ка-
наанських, що між ними живу. 4А тільки 
в землю мою, де я родивсь, пійдеш і до 
роду мого, та й візьмеш жену синові 
мойму Ізаакові відти. 5Каже ж до його 
раб: Коли б то не схотїла йти молодиця 
слїдом за мною в землю сю, чи вернути 
сина твого в землю, що з неї вийшов 
єси? 6Каже ж до його Авраам: Остере-
гайся вертати сина мого туди. 7Iоуo, Бог 
неба й Бог землї, що вивів мене з гос-
поди панотця мого із землї, що в нїй ро-
дився, той що глаголав менї, і що клявся 
менї глаголючи: Тобі оддам землю сю й 

насїнню твойму, той пошле ангела свого 
перед тобою, дак і візьмеш жену синові 
мойму Ізаакові звідти. 8Коли ж би не схо-
тїла молодиця пійти за тобою, чист бу-
деш од закляття мого; тільки сина мого 
не вертай туди. 9І положив раб руку 
свою під стегно Авраамові, панові 
свойму, та й клявсь йому про сю річ. 10І 
взяв раб десятеро верблюдів з між верб-
люд пана свого і з усякого добра в госпо-
даря свого, та й пійшов, бо всї добра го-
сподаря його були в його руцї, та знявсь 
і пійшов у Мезопотамію, у Нахорів го-
род. 11І поставив верблюди під городом 
навколїшки коло колодязя водяного над-
вечір, як виходять жінки брати воду. 12І 
каже: Iоуе, Боже пана мого Авраама, по-
годи менї сьогоднї і сотвори милость па-
нові мойму Авраамові. 13Оце я став 
коло колодязя водяного, дочки ж міських 
людей виходити муть брати воду. 14І не-
хай буде дївчина, що їй скажу: Нахили 
водоносного глека твого напитись менї, і 
промовить менї: Пий, я й верблюди твої 
понаповаю, нехай вона буде та, що наго-
товив рабові твойму Ізаакові, і по сьому 
відатиму, що сотворив єси милость па-
нові мойму, Авраамові. 15І сталось, 
перш нїж він промовив, аж ось Ребека й 
виходить, що родилась Бетуїлові, Мил-
чиному синові, жінки Нахорової, брата ж 
Авраамового, і держачи водоноса на 
плечі свойму. 16Дївиця ж була дуже вро-
длива, дївувала ще, нїхто не взнав її. 
Війшовши ж до колодязя, сповнила во-
доноса свого та й ійде вгору. 17Побіг же 
раб на вперейми, та й каже: Дай менї на-
питись з водоноса твого. 18Вона ж каже: 
Пий, добродїю. І хутенько зняла водо-
носа на руку, та й дала йому напитись до 
схочу. 19І напоївши каже: І верблюдам 
твоїм наливати му докіль понапива-
ються. 20І хутенько спорожнила водо-
носа в пійло та й метнулась ізнов до ко-
лодязя черпнути води та й улила верб-
людам усїм. 21Чоловік же придивлявся 
до неї мовчки, щоб зрозуміти, чи погодив 
Iоуo у дорозї йому, чи нї. 22Сталося ж, як 
перестали всї верблюди пити, узяв чоло-
вік каблучку золоту, вагою в пів секля, та 
двї запинки на руки їй, у десять секлїв 
ваги. 23І поспитав її та й каже: Чия єси 
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дочка? Скажи менї, чи єсть у панотця 
твого в госпzдї місце про нас на ноч-
лїги? 24Вона ж каже йому: Дочка я Бету-
їлова, сина Милчаного, що його вродила 
Нахорові. 25І каже йому: І соломи й харчі 
в нас доволї, і місце є про ночлїги. 26І дя-
куючи Iоуo чоловік поклонивсь, 27І каже: 
Благословен Iоуo, Бог пана мого Авра-
ама, що не оставив без милостї своєї й 
правди пана мого, і менї погодив Iоуo 
прибути в домівку брата пана мого. 28І 
побігла дївиця і з'ясувала в господї ма-
тері своїй сї речі. 29Ребецї ж доводивсь 
братом на імя Лабан. І метнеться Лабан 
до чоловіка до колодязя. 30І сталось, як 
побачив каблучку й запинки на руках у 
сестри своєї, і як почув слова Ребечині, 
сестри своєї, що каже: Так мовляв менї 
чоловік, дак прийшов Лабан до чоловіка, 
аж він стоїть при верблюдах коло коло-
дязя. 31І каже: Увійди, благословенний 
од Iоуо. Чого стоїш ізнадвору? Я ж наго-
товив господу й місце про верблюди. 32І 
ввійшов чоловік у господу, і порозсїдлу-
вав верблюди, і дав Лабан соломи й сїна 
верблюдам і води помити ноги йому і лю-
дям, що були з ним. 33І поставив перед 
ними наїдки. Він же каже: Не їсти му, 
поки не виповню мого посольства. І каже: 
Говори. 34І говорить він: Раб Авраамів 
я. 35Iоуo же благословив пана мого ве-
лико, і зробивсь він великим; і дав йому 
товар і отари, і срібло й золото, і раби і 
рабинї, і верблюди й осли. 36І вродила 
Сарра, жона пана мого, сина панові 
мойму, як була стара, і оддав йому все, 
що мав. 37І закляв мене пан мій гово-
рючи: Не візьмеш ти жени синові мойму 
зміж дочок Кананейських, що я седжу в їх 
землї, 38А в госпzду панотця мого пій-
деш і до роду мого, і візьмеш мойму си-
нові жону звідти. 39Сказав же я панові 
мойму: А може не схоче молодиця зі 
мною йти. 40Каже тодї менї: Iоуo, що пе-
ред ним ходжу, пошле ангела свого з то-
бою, і погодить у дорозї твоїй, і візьмеш 
ти жену синові мойму з мого роду, і з 
дому панотця мого. 41Тодї будеш чист 
од заклинання мого; коли бо дійдеш до 
родини моєї, і не дадуть тобі, будеш чист 
од заклинання мого. 42І прийшовши сьо-
годнї до колодязя, казав я: Iоуе, Боже 

пана мого Авраама, коли погодив єси в 
дорозї моїй, що її оце верстаю, 43Ось я 
став коло колодязя водного, і дочки горо-
дянські виходять брати воду, і коли буде 
дївиця, що їй промовлю: Дай менї напи-
тись із водоноса твого трохи води, 44І 
скаже менї: І ти пий, і верблюдам твоїм 
вільлю, нехай ся буде жена, що нагото-
вив Iоуo мого пана синові. 45І перш, нїж 
я промовив у серцї мойму, вже Ребека 
йшла з водоносом на плечі, і спустилась 
вона до колодязя, і набрала води. І ска-
зав я їй: Дай, будь ласка, напитись 
менї. 46І хутенько зняла вона водоноса 
свого із себе на руку, та й каже: Пий, і ве-
рблюди твої понаповаю. От я напивсь і 
верблюди мої понаповала. 47І поспитав 
її, і промовив: Чия дочка єси, повідай 
менї. Вона ж каже: Дочка я Бетуїла Нахо-
ренка, що вродила йому Милка. І дав я їй 
каблучку і запинки на руки її. 48І дякуючи 
поклонивсь Iоуo, і благословив Iоуо Бога 
пана мого, Авраама, що погодив менї в 
дорозї праведній, узяти дочку в брата па-
нового синові його. 49Оце ж, коли ви со-
творите милость і правду до пана мого, 
повідайте менї, щоб я повернувсь або 
праворуч, або лїворуч. 50Відказуючи ж 
Лабан та Бетуїл сказали: Від Iоуо при-
йшло се дїло. Не зможемо тобі сказати 
проти нї лихого, нї доброго. 51Ось, Ре-
бека перед тобою, возьми її та й піди, і 
нехай буде вона жоною синові пана 
твого, яко же глаголав Iоуo. 52І сталось, 
як почув раб Авраамів словеса сї, покло-
нився до землї Iоуo. 53І повносив раб со-
суди золоті і срібляні, і сукнї, та оддав 
Ребецї, і подав гостинцї братові її й ма-
тері її. 54І їли й пили, і він і чоловіки, що 
були з ним, та опочили, і повставали 
вранцї, і каже: Відпустїте мене до пана 
мого. 55Промовили ж браттє її й мати її: 
Нехай пробуде дївиця з нами з десяток 
день, а потім і пійде. 56Він же каже до 
них: Не держіте мене. Iоуo погодив у до-
розї менї; мушу йти до пана 
мого. 57Вони ж сказали: Прикличмо 
дївицю, та й спитаймо її з уст її. 58І при-
кликали Ребеку, і казали їй: Чи пійдеш з 
чоловіком сим? Вона ж каже: Пійду. 59І 
відпустили Ребеку, сестру свою, і мамку 
її, і раба Авраамового, і хто з ним 



БУТТЯ 

18 

були. 60І благословили Ребеку, і промо-
вили до неї: Нехай же родяться від тебе, 
сестро наша, тисячі тисяч, і потомство 
твоє нехай підгортає під себе царини во-
рогів твоїх! 61Уставши ж Ребека й рабинї 
її посїдали на верблюди, та й пішли з чо-
ловіком. І взяв раб Ребеку, та й пі-
шов. 62Ізаак же прийшов з Бейер-Лахай-
Рої; жив бо він у землї полуденнїй. 63Ви-
йшов же над вечір Ізаак на поле, розіг-
нати думки. І позирне очима своїми, та й 
бачить, ідуть верблюда. 64І позирнувши 
Ребека очима своїми, побачила Ізаака та 
й ізскочила з верблюда. 65І каже рабові: 
Хто сей чоловік, що йде по полю на зу-
стріч нам? Каже ж раб: Се пан мій; вона 
узявши намітку, закуталась. 66І повідав 
раб Ізаакові все, що вчинив. 67Увійшов 
же Ізаак у намет матері своєї, і взяв Ре-
беку, і стала йому жінкою, і влюбив її, і 
втїшивсь Ізаак по Саррі, матері своїй. 

25Узяв же Авраам ізнов жену, на імя 
Хеттура. 2Вродила ж вона йому Зимрана, 
Йоксана, та Медана, та Мадияна, та 
Ішбака, та Шуаха. 3Йоксан же появив 
Себу та Дедана. Сини ж Деданові були 
Ассурим, та Летусим, та Леюмим. 4Сини 
ж Мадиянові були: Єфа, та Єфер, та Га-
нох, та Абида, та Єльдага. Всї цї були 
сини Хеттурині. 5Оддав же Авраам усе, 
що мав Ізаакові. 6Синам же наложниць 
своїх, що були в Авраама, дав Авраам 
подарунки, і відпустив їх од Ізаака, сина 
свого, ще за живота свого, на схід соньця, 
у землю восточню. 7Се ж лїта віку Авра-
амового, що прожив: сто і сїмдесять і 
пять років. 8І ослабши вмер Авраам у 
старощах добрих, старим, повним лїт, і 
прилучився до людей своїх. 9І поховали 
його Ізаак та Ізмаїль, два сини його, в пе-
чері Макпеловій, на полї Єфрона Зогаре-
нка, Хетиянина, що проти Мамре, 10На 
полї тому, що купив Авраам у синів Хето-
вих. Там поховали Авраама й Сарру, 
жену його. 11Сталося ж по смертї Авра-
амовій, благословив Бог Ізаака, і все-
ливсь Ізаак при колодязї Бейер-Лахай-
Рої. 12Се ж постань Ізмаїля, сина Авра-
амового, що вродила Агара Египтянка, 
рабиня Саррина, Авраамові. 13І се 
ймення синів Ізмаїлевих по родоводам 

їх: первенець Ізмаїлів Набайот та Кедар, 
та Адбеєль, та Мивсам. 14Та Мисма, та 
Дума, та Масса, 15Та Хадад, та Тема, та 
Єтур, та Нафис, та Кедма. 16Се сини Із-
маїлеві, а се ймення їх по шатрах їх, і се-
лах їх: дванайцять князїв по колїнах 
їх. 17А се лїта живота Ізмаїлевого: сто і 
трийцять і сїм лїт. І ослабши вмер, і при-
лучивсь до роду свого. 18Вселився ж від 
Гавили до Сура, що проти Египту, як 
ідеш до Ассуру. Перед лицем усїх братїв 
своїх вселився. 19А се постань Ізаака, 
сина Авраамового. Авраам появив Іза-
ака. 20Було ж Ізаакові сорок лїт, як узяв 
Ребеку, дочку Бетуїла, Арамянина з Ме-
зопотамиї, сестру Лабана, Арамянина, 
собі за жінку. 21Молився Ізаак Iоуo про 
жену свою, бо неплідна була. Послухав 
же його Iоуo, і завагонїла Ребека, жінка 
його. 22Борикалися ж младенцї в їй, і 
каже: Коли так менї має бути, про що 
менї се? І пїйшла поспитати Iоуо, 23І 
рече їй Iоуo: Два народи в тебе в чреві; 
два народи будуть, як породиш, воюва-
тись. Візьме гору старший, та підстар-
шому він буде послугом служити. 24І 
сповнилися днї родити їй, аж се були 
близнята в утробї її. 25Вийшов же син 
первенець червоний, увесь наче кожа ко-
сматий; і дала імя йому Езав. 26А потім 
вийшов брат його; рука ж його дер-
жалась за пяту Езавову, і дала імя йому 
Яков. Ізаакові ж було шістьдесять лїт, як 
родила їх Ребека. 27Повиростали ж мо-
лодоки, і був Езав чоловік умілий ловити, 
степовий. Яков же був чоловік тихий, що 
седїв у домівцї. 28І влюбив Ізаак Езава; 
бо ловитва його була по смаку йому. Ре-
бека ж любила Якова. 29Зварив же Яков 
кулешику, і прийшов Езав з поля знемо-
жений. 30І каже Езав Якову: Нагодуй 
мене вареним сочивом сим червоним; бо 
я знемігся. Тим і дано прізвище йому 
Єдом*. 31І каже Яков Езавові: Продай 
менї зараз первеньство своє. 32Каже ж 
Езав: Ох! мушу вмерти; про що ж менї се 
первеньство? 33І каже Яков йому: Клян-
нись менї зараз і клявсь йому. І продав 
Езав Якову первеньство своє. 34Яков же 
дав Езавові хлїба й вариво сочевицї. По-
поїв же й напивсь, і вставши пійшов геть. 
І зневажив Езав первеньство своє. 
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26Був же голод у тій землї, опріч голоду 
прежнього за часів Авраамових. Пійшов 
же Ізаак геть до Абимелеха, царя Фили-
стимського, в Герар. 2Явився ж йому 
Iоуo і рече: Не ходи в Египет, вселися у 
землї, що про неї тобі скажу. 3І пробувай 
у тій землї, і буду з тобою, і благословлю 
тебе; тобі бо й насїнню твойму оддам усї 
цї землї, і поновлю клятву мою, що нею 
клявсь Авраамові, отцеві твойму. 4І на-
множу насїннє твоє, як зорі небесні, і од-
дам насїнню твойму всї оцї землї, і бла-
гословляться через насїннє твоє всї на-
роди земнії: 5За те що послухав отець 
твій Авраам гласу мого, і держав заповідї 
мої, і повелїння мої, і встанови мої й за-
кони мої. 6Вселився ж Ізаак у Герарі. 7І 
питали люде займища того про жінку 
його, і каже: Сестра менї вона; боявся бо 
казати, що се жінка моя, щоб не вбили 
його чоловіки займища того, Ребеки 
ради; була бо вродлива. 8Сталося ж, як 
він був довгий час там, що позирнув Аби-
мелех царь Герарський у вікно, побачив, 
що Ізаак жартує з Ребекою, жінкою 
своєю. 9Прикликав же Абимелех Ізаака 
та й каже: Чи справдї ж бо вона жінка 
твоя? Як же се ти казав: Вона сестра 
менї. Каже ж йому Ізаак: Затим казав, 
щоб не вмерти задля неї. 10Каже ж Аби-
мелех: Що се вдїяв єси нам? Мало що не 
побув хто з мого народу з жінкою твоєю, 
то й навів би єси на нас незнаний 
гріх. 11Заповідав же Абимелех усїм лю-
дям своїм, говорючи: Усякого, хто прико-
снеться до мужа сього, або до жони його, 
скарають смертю. 12Сїяв же Ізаак у зе-
млї тій, і здобувсь того лїта на вроджай 
сторицею; благословив бо Iоуo його. 13І 
пійшов угору чоловік, і все більший був 
та більший, аж поки зробивсь великим 
вельми. 14Був бо в його статок отарний, 
і статок товарний, і велика купа рабів; по-
завидували ж йому Филистимцї. 15І всї 
колодязї, що повикопували раби батьків-
ські, за живота Авраама, батька його, за-
сипали землею. 16Каже ж Абимелех Іза-
акові: Іди від нас; бо потужнїщий зро-
бивсь єси од нас вельми. 17І зійшов 
звідти Ізаак, та й зупинивсь у Герар до-
линї, і вселився там. 18І повідкопував із-
нов Ізаак водяні колодязї, що 

повикопували були раби Авраамові, ба-
тькові, і що позасипали були Филистимцї 
по смертї Авраамовій, та й попрозивав їх 
прізвищами, що попроложував був їм 
отець його. 19І копали раби Ізаакові, та й 
знайшли там колодязь води живої. 20І 
сварились пастухи Герарські з пасту-
хами Ізааковими говорючи: Наша се 
вода. І прозвав колодязь той: Есек - сва-
рка; сварились бо з ним. 21Відойшовши 
ж звідти Ізаак, викопав колодязь другий, 
сварилися ж і за той, і проложив і йому 
прізвище: Ситна - ворожнета. 22Відой-
шовши ж ізвідти, викопав ще колодязь, і 
не сварилися за сей; і проложив йому 
прізвище: Рехобот - просторонь, гово-
рючи: Роспросторив Iоуo займище наше, 
щоб ми розмножились у сїй землї. 23Пі-
днявся ж ізвідти до Бейер-Себи, коло-
дязя клятьби. 24І явивсь йому тієї ночі 
Iоуo, і рече: Я Бог Авраама, отця твого. 
Не бійся, бо я з тобою, і благословлю 
тебе, і намножу насїннє твоє задля Авра-
ама, раба мого. 25І спорудив там жертів-
ника, і призвав імя Iоуо і напяв там на-
мета свого. Викопали ж там раби Ізаакові 
колодязь. 26І Абимелех прийшов до його 
з Герару, і Ахусат, порадник його, і Пи-
холь, гетьман війська його. 27І каже їм 
Ізаак: Чого прийшли до мене? Ви ж зне-
навидїли мене, і відослали мене від 
себе. 28Вони ж промовили: Бачивши по-
бачили ми, що Iоуo був з тобою, та й ка-
жемо: Нехай же буде клятьба між нами й 
між тобою, і заповідаймо з тобою запо-
віт, 29Щоб не робив нам лиха, як ми не 
чіпали тебе, і як ми робили тобі тільки до-
бро, і відпустили тебе з миром; і тепер 
благословен ти від Iоуо. 30І справив їм 
пир, і їли вони й пили. 31І вставши вранцї, 
клявся один одному; і відпустив їх Ізаак, 
і пійшли від його з миром. 32Сталося ж 
того дня, що прийшовши раби Ізаакові 
повідали йому про колодязь, що вико-
пали, і казали йому: Знайшли воду. 33І 
прозвав його Себа, клятьба. Тим назва й 
міста того Бейер-Себа, колодязь клятьби, 
по сей день. 34Було ж Ізаакові сорок лїт, 
і взяв він жінку собі Юдиту, дочку Бейерія 
Хетиянина, та Басмату, дочку Єлона Хе-
тиянина. 35І були вони важкою печаллю 
Ізаакові й Ребецї. 
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27І сталося, що як був Ізаак старий, і 
притупились очі в його, та й недобачав, 
покликав Езава, сина свого старшого та 
й каже йому: Сину мій! І каже: Ось я! 2І 
говорить Ізаак: Оце я старий уже, і не 
знаю коли скінчусь. 3Дак возьми знаря-
ддє твоє, сагайдака твого й лука, та пійди 
в дике поле, та влови менї влову. 4І вго-
туй менї наїдку такого, як я люблю, та й 
принеси менї, щоб моя душа благосло-
вила тебе, покіль не вмер. 5Ребека ж 
чула, як Ізаак говорив до Езава, сина 
свого. Пійшов же Езав у дике поле, вло-
вити влову та принести. 6Озветься ж Ре-
бека до Якова, сина свого меньшого: 
Оце я чула, як отець твій озвавсь до 
Езава, брата твого, промовивши: 7При-
неси менї влову, та вготуй менї наїдку, 
щоб я попоїв, та благословив тебе перед 
Iоуoм, покіль не вмер. 8Тим же то, синку, 
послухай голосу мого, що заповідаю 
тобі. 9Пійди лишень в отару, та піймай 
менї звідти двойко мякеньких та добрих, 
і зроблю я смашний наїдок отцеві твойму, 
такий як він любить. 10І внесеш отцеві 
твойму, щоб він попоїв, і щоб тебе бла-
гословив, покіль не вмер. 11Каже ж Яков 
Ребецї, матері своїй: Та ж Езав брат мій, 
чоловік волохатий, я ж чоловік гладень-
кий. 12Може, полапає мене панотець, і 
зроблюсь перед ним мантїєм, і наведу на 
себе клятьбу а не благословеннє. 
13Рече ж йому мати: На менї клятьба 
твоя, синку; тілько послухай голосу мого, 
та йди, і піймай менї. 14Пійшов же, пій-
мав, і принїс матері; і вготовила мати 
смашний наїдок, який любив отець 
його. 15І взявши Ребека одежу Езавову 
добру, сина свого старшого, що була у 
неї в схованцї, одягла нею Якова, сина 
свого меньшого. 16А смушками козля-
чими пообгортала руки і наге тїло на шиї 
в його. 17І дала смашний наїдок і хлїба, 
що вготовила, в руки Яковові, синові 
свойму. 18І внїс отцеві свойму, і каже: 
Панотче! Він же рече: Ось я! Хто єси ти, 
синку? 19І каже Яков отцеві: Я Езав, пе-
рвенець твій. Зробив, як мовляв менї єси. 
Устань, сядь і попоїж мого влову, щоб 
мене благословила душа твоя. 20Рече ж 
Ізаак синові свойму: Що воно? Як хутко 
споткав єси, синку! Він же каже: Се тим, 

що послав Iоуo, Бог мій, перед 
мене. 21Рече ж Ізаак Яковові: Приступи 
до мене, облапаю тебе, синку, чи ти єси 
справдї син мій Езав, чи нї. 22Приступив 
же Яков до Ізаака, отця свого, і він обла-
пав його, і рече: Голос - голос Яковів, 
руки ж - руки Езавові. 23І не впізнав його; 
були бо руки його, як руки Езавові, брата 
його, волохаті; от і благословив його. 24І 
рече: Чи справдї бо ти єси син мій Езав? 
Він же каже: Я. 25І рече: Подай менї 
сюди. Попоїм улову твого, синку, щоб 
тебе благословила душа моя. І подав 
йому, і попоїв; і принїс йому вино, і ви-
пив. 26І рече йому Ізаак, отець його: 
Приступи ж, та поцїлуй мене, синку. 27І 
приступивши поцїлував його. І нюхав за-
пах одежі його, і благословив його, і 
рече: Се запах сина мого, як запах ниви, 
що благословив її Iоуo. 28Дай же тобі, 
Боже, буйну росу з неба, і дай тобі, Боже, 
землю благодатню! Роди тобі, Боже, зе-
рно й виногрони! 29Нехай тобі хмари 
служать службу вірну, і перед тобою 
шию гнуть народи! Мусиш бути паном, і 
над братом рідним, над усїма дїтьми ма-
тері твоєї. Проклят буде той, хто тебе 
проклинає, і благословенний, хто благо-
словляє! 30І сталось воно, скоро перес-
тав Ізаак благословляти Якова, і ледві 
Яков вийшов од Ізаака, батька свого, аж 
Езав, брат його, прийшов до дому з ло-
витви. 31Уготовив же й той наїдку, та й 
принїс отцеві свойму, і каже батькові: Не-
хай тато встане та попоїсть улову сина 
свого, щоб мене благословляла душа 
твоя. 32І рече йому Ізаак, отець його: Хто 
ж єси ти? Він же каже: Я син твій, перве-
нець твій Езав. 33Злякався ж Ізаак ляком 
великим вельми, і рече: Хто ж той, що 
вловив менї влову, і принїс менї, і попоїв 
я в сього перш, нїж прийшов ти, і благос-
ловив його? І буде благословен. 34Почу-
вши ж Езав отецькі слова, заголосив го-
лосом великим, і гірким тяжко, та й каже: 
Благослови ж і мене, панотче! 35Рече ж 
йому: Підійшов твій брат лестиво, та й 
узяв благословеннє твоє. 36І каже: По 
правдї дано йому імя Яков; бо підійшов 
під мене, се вже вдруге, і первеньство 
моє взяв у мене, і благословеннє моє те-
пер одняв. І каже Езав отцеві свойму: Чи 
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то ж не приховав єси й менї благосло-
вення, панотче? 37Відказав же Ізаак, і 
рече Езавові: Що ж? Паном зробив я 
його тобі, а все браттє його поробив ра-
бами йому, хлїбом і вином забезпечив 
його. Тобі ж тепер що зробити, синку? 
38Озвався ж Езав до батька свого: Хиба 
ж одно благословеннє в тебе, панотче? 
Благослови ж і мене, панотченьку! Та й 
знов заплакав Езав. 39Відказав же Ізаак, 
отець його, і рече йому: Знай же, що 
твою осаду тук земний вбезпечить, про-
холодою ж твоєю з неба рzси бу-
дуть. 40Житимеш з меча важкого в пос-
лузї у брата. Станеться ж ізнов, ти будеш 
самовладьнїм паном, і ненавидну кор-
мигу з гамалика скинеш. 41І зненавидїв 
Езав Якова за благословеннє, що ним 
благословив його батько його. Каже ж 
Езав у серцї свойму: Днї плачу по бать-
кові надходять; тодї вбю Якова, брата 
мого. 42Переказано ж Ребецї слова Еза-
вові, сина її старшого, і пославши прик-
ликала Якова, сина свого меньшого, та й 
каже йому: Ось Езав, твій брат, погрожує 
тобі вбити тебе. 43Тепер же, синку, пос-
лухай голосу мого, і вставши біжи до Ла-
бана, брата мого, в Гаран. 44І поживи з 
ним кілька днїв, докіль одвернеться 
ярость і гнїв у брата твого від тебе, 45І 
забуде він, що йому вдїяв єси. Тодї пос-
лавши возьму тебе звідти. Чого ж менї 
втеряти вас обох ув один день? 46Рече 
ж Ребека до Ізаака: Тяжко менї жити на 
сьвітї через Хетіївен. Як візьме Яков за 
себе Хетіївну, таку, як вони в оцїй землї, 
дак про що менї й на сьвітї жити? 

28Прикликав же Ізаак Якова, та й благо-
словив його, і заповідав йому, говорючи: 
Не мусиш узяти за себе жени з Канаан-
ських дочок. 2Устань, та й одбіжи в Ме-
зопотамію, в Падан-Арам, в господу 
Бетуїлову, в батьківщину матері твоєї, та 
й возьми собі звідти жену з дочок Лаба-
нових, брата матері твоєї. 3Бог же мій 
нехай тебе благословить і намножить, 
щоб ти був купою народів. 4І нехай тобі 
дасть благословеннє Авраамове і 
насїнню твойму по тобі, щоб одержав у 
наслїддє землю, де пробуваєш, що од-
дав Бог Авраамові. 5Послав же Ізаак 

Якова, і зійшов він у Падан-Арам, у Ме-
зопотамію, до Лабана Бетуйленка, Ара-
міянина, до брата Ребеки, матері Якова 
та Езава. 6Бачивши ж Езав, що благос-
ловив Ізаак Якова і послав у Мезопота-
мію, в Падан-Арам, щоб узяти собі звідти 
жінку, і що благословляючи його запові-
дав йому говорючи: Не мусиш брати 
жени з дочок Канаанських, 7І що послу-
хав Яков отця свого й матері своєї, та й 
пійшов у Падан-Арам, у Мезопотамію: 8І 
бачивши Езав, що не вподобав дочок Ка-
наанських Ізаак, отець його, 9Пійшов 
собі Езав до Ізмаїла, та й узяв Магалату, 
дочку Ізмаїла, сина Авраамового, сестру 
Небайотову, до жінок своїх. 10І зійшов 
геть Яков від Бейер-Себи, від колодязя 
клятьби, та й помандрував у Гаран. 11І 
приблудивсь до одного врочища, та й об-
ночувавсь там, зайшло бо соньце. І взяв 
між каміннєм каменя на тому врочищі, та 
й положив його собі в голови, та лїг спати 
на місцї тому. 12І бачив сон, і се драбину 
поставлено на землї, верховина ж її ся-
гає до небес, і ангели Божі возходять і 
низходять по нїй. 13Iоуo же стоїть на їй і 
рече: Я Iоуo Бог Авраамів, отця твого, і 
Бог Ізааків. Земля, що на їй лежиш, тобі 
оддам її і насїнню твойму. 14І буде 
насїннє твоє, як пісок земний і розпрос-
торишся на захід соньця, і на схід соньця, 
і на північ, і на полуднє, і благослов-
ляться в тобі всї колїна землї, і у насїннї 
твойму. 15І се я з тобою й оберегати му 
тебе на всякій дорозї, що нею пійдеш, і 
верну тебе в 'цю землю; бо не покину 
тебе, докіль сотворю все, що глаголав 
тобі. 16І прокинувсь Яков од сну свого, і 
каже: Певно єсть Iоуo на врочищі сьому, 
а я й не знав. 17І злякавсь, і каже: Яке 
страшне врочище се! Не що инше воно 
як дом Божий, а се ворота небесні. 18І 
встав Яков рано вранцї, і взяв каменя, 
що положив там у голови собі, та й пос-
тавив його стовпа, та й злив олїй на вер-
ховину його. 19І прозвав Яков урочище 
то Бетель; прежне прізвище городу було 
Луз. 20І обрік Яков себе оброком, гово-
рючи: Коли Бог буде зо мною, і сохра-
нить мене в дорозї, що 'це верстаю, і 
дасть менї хлїб на їду й одежу на 
одїг, 21І верне мене здорового в господу 
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панотцеву, тодї буде Iоуo менї Богом. 22І 
камінь сей, що поставив стовпа, буде в 
мене дом Божий, і з усього, що менї даси, 
десятину давати му тобі. 

29І вставши Яков на ноги, пійшов у зе-
млю восточню. 2Дивиться, коли ж коло-
дязь на степу, і було там три отарі овець, 
що полягали коло його. З того бо коло-
дязя наповано стада. Над усьтєм же ко-
лодязьним лежав камінь великий. 3І ску-
плювались там усї стада, і одвалювано 
каменя від усьтя колодязного, і наповано 
вівцї, та й знов навалювано каменя на 
усьтє колодязне на місцї свойму. 4Рече 
ж їм Яков: Браттє, звідки ви? Вони ж ка-
жуть: Ми з Гарану. 5Рече ж їм: Чи знаєте 
Лабана Нагоренка? Вони ж кажуть: Зна-
ємо. 6Рече ж їм: Чи жив, здоров? Вони ж 
кажуть: Жив і здоров. Ось і Рахеля, дочка 
його, йде з вівцями. 7І рече Яков: Ще дня 
багацько, не пора скуплювати докупи 
скотину. Понаповайте вівцї, та йдїть, 
пасїте. 8Вони ж кажуть: Не зможемо, до-
кіль усї отарі скупляться докупи, та одва-
лять каменя з колодязного усьтя; тодї й 
понаповаємо вівцї. 9Ще ж він говорив до 
них, аж ось Рахеля пригналась із отець-
кими вівцями; вона бо доглядала їх. 10І 
сталось, як зуздрів Яков Рахелю, дочку 
Лабанову, брата матері своєї, приступив 
Яков, одвалив каменя від усьтя колодяз-
ного, та й напоїв вівцї Лабанові, брата 
материного. 11І поцїлував Яков Рахелю, 
та й заплакав у голос. 12І повідав Рахелї, 
що він брат отця її, і що він син Ребечин. 
І побігши вона, повідала панотцеві 
свойму сї речі. 13Сталось ж, як почув Ла-
бан вістї про Якова, побіг зустріч йому, і 
обнявши його цїлував, і ввів його в гос-
поду свою, і повідав Лабанові всї речі 
сї. 14І каже йому Лабан: Справдї від кос-
тей моїх і від тїла мого єси ти. І пробув з 
ним днїв місяць. 15Каже ж Лабан Яко-
вові: Що брат менї доводишся, чи то ж 
мусиш робити на мене дармо? Скажи 
менї, яка тобі плата. 16У Лабана ж та 
було дві дочцї: старша на імя Лея, 
меньша ж Рахеля. 17Лея недуговала 
очима, Рахеля ж була високого зросту, й 
принадна видом вельми. 18Уподобав же 
Яков Рахелю, і каже: Парубкувати му в 

тебе сїм год за Рахелю, дочку твою 
меньшу. 19Каже ж йому Лабан: Лучче 
менї тобі оддати її, нїж мусїв би другому 
мужеві. Живи зо мною. 20І парубкував 
Яков за Рахелю сїм років, і здались вони 
йому, наче кілька днїв, тим що любив 
її. 21Каже ж тодї Яков Лабанові: Дай менї 
жену мою; бо сповнивсь речінець мій, 
щоб увійти до неї. 22Зібрав же Лабан 
усїх мужів громадських і зробив учту. 23І 
сталось увечорі, що взяв він Лею, дочку 
свою, та й увів до Якова. І ввійшов до неї 
Яков. 24Дав же Лабан Леї, дочцї своїй, 
Зелфу, рабиню свою за служе-
бку. 25Сталося ж ураньцї, дивиться, се 
була Лея. І каже Яков Лабанові: Що се ти 
вдїяв менї? Чи не задля Рахелї ж паруб-
кував я в тебе? Про що ж так ошукав єси 
мене? 26Відказав же Лабан: Неможна 
так чинити в нашій землї, видавати 
меньшу перше старшої. 27Скіньчай же 
тиждень сей; я дам тобі й ту за роботу, 
що робити меш на мене ще сїм других 
лїт. 28Учинив же Яков так, та й скіньчив 
тиждень з сією; і дав йому Лабан Рахелю, 
дочку свою, за жінку. 29Дав же Лабан 
Рахелї дочцї своїй Баллу, рабиню свою, 
за служебку. 30І ввійшов до Рахелї, влю-
бив же Рахелю більш нїж Лею. І парубку-
вав у його других сїм років. 31Бачив же 
Iоуo, що ненавидна була Лея, відчинив 
утробу їй: Рахеля ж була неплідна. 32І 
завагонїла Лея, і вродила сина, і дала 
йому імя Рубен, говорючи: Певно згляну-
вся Iоуo на моє горе. Тепер же любити 
ме мене чоловік мій. 33І завагонїла знов, 
і вродила сина і каже: Що почув Iоуo, яка 
я ненавидна, тим дав менї й сього сина. 
І дала йому імя: Симеон. 34І завагонїла 
знов, і вродила сина і каже: Тепер же 
буде мій чоловік прихилен до мене; по-
родила бо йому три сини. Тим дала йому 
імя: Левій. 35І завагонїла знов, і вродила 
сина, і каже: Тепер дякувати му Iоуo. За-
для того дала йому імя: Юда. Та й пере-
стала роджати. 

30В бачаючи ж Рахеля, що не вродила 
Яковові нїякої дитини, завидувала 
Рахеля сестрі своїй, та й каже Яковові: 
Дай менї дїток, ато вмру. 2Загорівся ж 
Яков гнївом на Рахелю, і каже: Хиба я 



БУТТЯ 

23 

тобі замість Бога, що не дав тобі утроб-
ного плоду? 3Каже ж вона: Ось раба моя 
Балла; увійди до неї та нехай уродить на 
колїна мої, щоб і в мене були дїтки від 
неї. 4І оддала йому Баллу, рабиню свою 
за жінку, і ввійшов до неї Яков. 5І зава-
гонїла Балла, та й уродила Яковові 
сина. 6І рече Рахеля: Бог судив менї, і 
послухав голосу мого, і дав менї сина. 
Тим і дала йому імя: Дан. 7І завагонїла 
знов Балла, рабиня Рахелина, й уродила 
сина другого Яковові. 8І рече Рахеля: 
Великою боротьбою боролась я з сест-
рою моєю, та й перемогла. Тим і дала 
йому імя: Нафталїй. 9Вбачала ж Лея, що 
перестала роджати, і взяла Зелфу, рабу 
свою, та й оддала її Яковові за жінку. 10І 
вродила Зелфа, рабиня Леїна, Яковові 
сина. 11І рече Лея: Пощастило менї! І 
дала йому імя: Гад. 12І вродила Зелфа, 
рабиня Леїна, Яковові сина другого. 13І 
каже Лея: Щасна я; бо дочки зватимуть 
мене блаженною. І дала йому імя: 
Ассер. 14І пійшов Рубен під пшеничні 
жнива, та й знайшов любовні яблука на 
полї, та й принїс їх до Леї, матері своєї. 
Каже ж Рахеля до Леї: Дай менї любов-
них яблук сина твого! 15Рече ж вона їй: 
Хиба се мала річ, що взяла єси мужа 
мого? Чи й любовні яблука сина мого від-
нїмеш? Каже ж Рахеля: Дак нехай пере-
ночує з тобою сьогоднї за любовні яб-
лука сина твого. 16Прийшов же Яков з 
поля ввечорі, і вийшла Лея зустріч йому, 
і каже: Мусиш увійти до мене; найняла бо 
я справдї тебе за любовні яблука сина 
мого. І переночував він з нею тієї 
ночи. 17І послухав Бог Леї, і завагонїла 
вона, і вродила Яковові сина пятого. 18І 
каже Лея: Дав менї Бог плату мою; бо од-
дала рабиню мою мужеві мойму. І дала 
йому імя: Іссахар. 19І завагонїла знов 
Лея, і вродила сина шестого Яковові. 20І 
каже Лея: Подарував менї Бог гостинця 
гарного, поважити ме мене муж мій; уро-
дила бо йому шестьох синів. І дала імя 
йому: Себулон. 21А потім уродила дочку, 
і дала імя їй: Дина. 22І зглянувся Бог на 
Рахелю, і почув її Бог, і відчинив утробу 
їй. 23І завагонївши вродила сина, і каже: 
Одняв Бог докір мій. 24І дала імя йому: 
Йосиф, говорючи: Дай менї, Iоуе, й 

другого сина. 25Сталося ж, як уродила 
Рахеля Йосифа, каже Яков Лабанові: 
Відпусти мене, нехай іду в домівку мою й 
на вкраїну мою. 26Віддай жени й дїти мої, 
що за них парубкував тобі; ти знаєш ро-
боту, що робив тобі. 27Каже йому Лабан: 
Коли б знайшов я ласку в тебе! Вбачаю 
бо, що благословив мене Iоуo задля 
тебе. 28І каже: Визнач плату свою в 
мене, я й дам тобі. 29Каже йому: Ти 
знаєш, як я парубкував у тебе, і якою 
твоя скотина зробилась у мене. 30Мало 
бо що було в тебе до мене, та й наросло 
багацько, і благословив тебе Iоуo з при-
ходу мого. Тепер же коли менї дбати й 
про власну господу? 31І каже: Що мушу 
тобі дати? Каже ж Яков: Не давай менї 
нїчогісїнько, аби вчинив, що скажу, знов 
пасти му вівцї твої й доглядати 
му. 32Пройду я через усю отару твою 
сьогоднї, а й вилучу все переполасе й 
крапасте, і все чорне між вівцями, й усе 
переполасе й крапаcте між козами, і се 
буде моя плата. 33Так моя правда гово-
рити ме за мене завтрашнього дня, як 
прийдеш давати плату мою. Усе непере-
поласе й не крапаcте між козами і не чо-
рне між вівцями, мусить уважатись у 
мене за вкрадене. 34Каже ж йому Лабан: 
Добре, нехай буде по слову твойму. 35І 
повилучував того ж дня козли переполасі 
й крапасті, і усе, що мало біле в себе і 
все, що чорне між вівцями, та й поодда-
вав в руки синам своїм. 36І поставив три 
днї ходи між собою й Яковом. Яков же 
пас остальнї вівцї Лабанові. 37Узяв же 
Яков собі по цїпку зеленому тополевому, 
лїсковому й каштановому, та й помере-
жив білими мережками, і луплячи повия-
влював біле, що було на цїпках. 38І клав 
цїпки, що помережив, у напувальні ко-
рита та в водяні ринви, як приходили 
отарі до водопійла, щоб вагонїли на во-
допійлї. 39І вагонїли отарі перед цїпками, 
та й котились ягнятами й козенятами пе-
реполасими й крапастими.  40Ягнята ж 
вилучав Яков і ставляв отарі лицем до 
переполасого і чорного в отарі Лабановій, 
й держав свої отарі окроме, і не ставляв 
укупі з Лабановими. 41І сталося, як ва-
гонїла лучча скотина, Яков клав цїпки пе-
ред очима в скоту в корита, щоб вагонїли 
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між цїпками. 42Як же гуляла скотина 
слабовита, не клав туди цїпків; тим ро-
бом слабовите було Лабанові, а лучче 
Яковові. 43І збогатився чоловік безлїч, і 
було в його скотини много, і раби, і ра-
бинї, і верблюди, й осли. 

31Перечув же Яков слова синів Лабано-
вих, що мовляли: Узяв Яков усе, що було 
в батька нашого, і з того, що було в ба-
тька нашого, вбивсь у всю славу його. 2І 
дививсь Яков на лице Лабанове, аж воно 
до його не таке, як перше. 3Каже ж Iоуo 
Яковові: Вертайсь на батьківщину твою, 
і до роду твого, і буду з тобою. 4Послав 
же Яков, і покликав Лею й Рахелю на 
поле, де були стада. 5І каже їм: Бачу я 
лице батька вашого, що не таке до мене, 
як перше; Бог же панотця мого був зо 
мною. 6І самі знаєте, що всьою снагою 
моєю працював я батькові вашому. 7Ба-
тько ж ваш ошукав мене, і переміняв 
плату мою десять раз; та не попустив 
йому Бог ушкодити менї. 8Як скаже було 
так: Пестрі будуть плата твоя; тодї ко-
тяться вівцї всї пестрими; як же скаже: 
Крапасті будуть плата твоя, тодї ко-
тяться всї вівцї крапастими. 9Так одняв 
Бог усю скотину в батька вашого й дав 
менї. 10І сталось того часу, як вівцї гу-
ляли, зняв я очі мої й бачив уві снї: се, 
которі барани і козли спинались на вівцї 
й кози, були переполасі крапасті й 
рябі. 11І рече менї ангел Божий уві снї: 
Якове! Я ж кажу: Ось я! 12І рече: Спо-
глянь лишень очима твоїми, та поди-
вись: усї барани й козли, що спинаються 
на вівцї й кози, переполасі, пестрі й кра-
пасті; вбачав бо я все, що Лабан тобі ви-
творяє. 13Я Бог з Бетеля, де намастив 
єси стовпа і обрікся єси менї словом. Те-
пер же встань, ізійди з сієї країни, та ве-
ртайсь на країну рідну. 14І відказуючи 
Рахеля й Лея, сказали йому: Хиба є туте-
ньки нам частина й наслїддє в госпzдї, в 
батька нашого? 15Хиба ж не за чуже-
ниць уважає нас він? Попродав бо нас і 
зажер срібло наше. 16Бо все багатирс-
тво й слава, що відняв Бог у батька на-
шого, наше й дїток наших. Оце ж тепере-
ньки все, що Бог рече, чини. 17Зьнявся ж 
Яков, і посадив сини свої і жени на 

верблюди. 18І позабирав усю скотину 
свою й усї добутки, що здобув у Падам-
Арамі в Мезопотамії, щоб вертатись до 
Ізаака, батька свого в Канаан зе-
млю. 19Як же відлучився Лабан стригти 
вівцї свої, покрала Рахеля ідоли в батька 
свого; 20І викрався Яков несподївано 
Лабанові, Араміянинові, не сповістивши 
його про втеки. 21І втїк сам з усїм своїм, 
і перебрів через річку й простував у Га-
лаад гори. 22Переказано ж Лабанові на 
третїй день, що Яков утїк. 23І взявши 
сини й браттє своє з собою, здоганяв 
його семиденним погоном, та й наздог-
нав його на Галаад горах. 24Прийшов же 
Бог до Лабана Араміянина ночною до-
бою вві снї, і рече йому: Остерегайся 
звязуватись із Яковом. 25І наздогнав Ла-
бан Якова. Яков же поставив намети свої 
на горі, і Лабан отаборив браттє своє на 
Галаад горах 26Каже ж Лабан Яковові: 
Що вкоїв єси? Про що викравсь єси по-
тай мене, та позавозив дочки мої мов 
бранки? 27Чого втїкав єси потай мене, 
та викравсь від мене, не сповістивши 
мене? Відпустив би тебе з покликами й 
пісьнями, з тимпанами й гуслями. 28І не 
дозволив єси менї цїлувати внуки мої й 
дочки мої. Се ж учинив єси по дурному, 
вдїявши таке. 29Тепер би мав я силу по-
карати тебе, та Бог отця твого вчора 
вночі рече до мене, словами: Остере-
гайся звязуватись із Яковом. 30Нехай би 
ти пійшов геть томr, що тяжко зажуривсь 
по госпzдї отця твого, про що ж украв єси 
боги мої? 31Відказав же Яков і рече до 
Лабана: Бо злякався, думаючи, що по-
одіймаєш дочки твої в мене і усе 
моє, 32У кого ж ізнайдеш боги твої, той 
не жити ме на сьвітї. Перед нашою брат-
тєю познавай, що твоє в мене, та й бери 
собі. Не знав же Яков, що Рахеля пок-
рала боги. 33Увійшовши ж Лабан у Яко-
вів намет і в Леїну кущу, і в кущу двох ра-
бинь, не знайшов. Увійшов же й у намет 
Рахелин. 34Рахеля ж узяла ідоли, та й 
підложила під верблюдове сїдло, та й 
сїла на них. І обшарив Лабан усю кущу, 
та й не знайшов. 35І каже батькові 
свойму: Не гнївись, панотченьку, що не 
можу встати перед тобою; бо звичайне 
женське в мене. Шукав же він та й не 
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знайшов ідолів. 36Прогнївився ж Яков і 
звязавсь у сварку з Лабаном: Яка про-
вина моя? Який гріх мій, що вганяв єси 
так гаряче за мною? 37Переглянув єси 
всї речі домові в мене, що ж ізнайшов єси 
з усїх річей дому твого? Поклади туте-
ньки перед браттєю твоєю й браттєю 
моєю, щоб розсудили між обома 
нами. 38Двайцять років оце вже я з то-
бою. Вівцї твої й кози твої не звергали, і 
баранїв із отари твоєї не їв я. 39Зьвірої-
дини не принїс до тебе; із мого нїс я 
втрату сю; з мого власного вимагав єси, 
чи вхоплено в день, чи в ночі. 40У день 
бо пекла мене спека, в ночі морозила хо-
лоднеча, і сон утїкав од очу в 
мене. 41Так пробував я двайцять років у 
твоїй господї. Парубкував я чотирнай-
цять років задля двох дочок твоїх і шість 
років за вівцї твої, ти ж переміняв плату 
мою десять раз. 42Коли б не Бог отця 
мого, Бог Авраамів, та не страх Ізааків 
був ізо мною, певно тепер в порожнї ви-
пустив би єси мене. Бідуваннє моє й 
працю рук моїх побачив Бог і докорив 
тебе вчора в ночі. 43Відказав же Лабан, 
і каже до Якова: Дочки, мої дочки, і дїти, 
мої дїти, і скотина, моя скотина, і все, що 
видиш, то моє; що ж можу я заподїяти 
сим дочкам моїм або дїтям, що вони по-
родили? 44Оце ж нумо чинити умову, я й 
ти, і нехай він буде за сьвідка між мною 
й тобою. 45І взявши Яков каменя, поста-
вив його на спомин. 46Каже ж Яков до 
браттї своєї: Назбирайте каміння. І на-
збирали каміння й зробили могилу і тра-
пезували там на могилї. 47І прозвав його 
Лабан Егар-Сагадута; Яков же прозвав 
його Галлед. 48Каже ж Лабан до Якова: 
Ся могила, се сьвідок між мною й тобою. 
Тим і прізвище дано могилї Галлед. 49І 
Мизпа від того, що Лабан сказав: Нехай 
вартує Iоуo між мною й тобою, як ми ро-
зійдемось різно одни з одним. 50Коли 
зневажати меш дочок моїх або візьмеш 
над мої дочки жен, не чоловік буде між 
нами, нї! Бог сьвідок між мною й то-
бою. 51І каже Лабан Яковові: Дивись на 
сю могилу і дивись на стовпа, що я пос-
тавив між мною й тобою. 52Ся могила 
сьвідок і сей стовп сьвідок, що не пе-
рейду за сю могилу до тебе, і ти не 

перейдеш за сю могилу і за сього стовпа 
до мене на шкоду. 53Бог Авраамів і Бог 
Нахорів, Бог їх отця, суди між нами. І кля-
всь Яков страхом отця свого Ізаака. 54І 
принїс Яков жертву на горі, і покликав 
браттє своє до вживання хлїба солї, і 
вживали хлїб сїль, та й обночувались на 
горі. 55Уставши ж Лабан рано вранцї, цї-
лував сини й дочки свої і благословив їх, 
і рушив у дорогу, і вернувсь на займище 
своє. 

32І Яков те ж верстав путь свою, і зу-
стьріли його ангели Божі. 2Каже ж тодї 
Яков, зуздрівши їх: Се Божий полк, уро-
чище те Маганаїм. 3Послав же Яков по-
сли поперед собою до Езава, брата 
свого в Сеїр землю, в Едом поле; 4І на-
казав їм, говорючи: Такенькі мовляйте 
панові мойму Езавові: Так говорить раб 
твій Яков: У Лабана пробував я та й за-
гаявсь там і досї. 5І придбав я воли й 
осли, і вівцї, і раби, й рабині, і посилаю 
тепер тобі панові мойму, звістку, щоб за-
побігти ласки твоєї в очах твоїх. 6І верну-
лись посли до Якова, говорючи: Ходили 
ми до брата твого Езава, і се він сам іде 
на зустріч тобі, і чотири ста чоловіка з 
ним. 7Злякався ж Яков вельми, і був у 
турботї; і подїлив людей, що були з ним, 
і вівцї, й воли, й верблюди на два коші. 8І 
каже сам собі: Як наступить Езав на один 
кіш і побє його, тодї другий кіш пійде вте-
ком. 9Каже ж Яков: Боже отця мого Ав-
раама й отця мого Ізаака, Iоуе, ти що за-
повідав менї: Вертайсь у рідну землю 
твою та до родини твоєї, і я таланити му 
тобі, 10Не заробив я нїже всїх тих благ і 
всієї вірностї тієї, що виявив єси рабові 
твойму; з палицею бо сією перебрів я сю 
Йордань, а тепер виріс у два коші. 11Ви-
зволь мене, благаю тебе, з рук брата 
мого, з рук Езава! Боюсь бо, щоб не 
прийшов та не вбив мене, матері із дїт-
ками. 12Ти ж глаголав єси: Благо тобі со-
творю, і вчиню імя твоє яко пісок морсь-
кий, що не злїчити його задля много-
стї. 13І переночував там тієї ночі. І взяв 
із того, що прийшло йому в руки, гости-
нця Езавові, братові свойму. 14Кіз двістї, 
а козлів двайцятеро, овечок двістї, а ба-
ранів двайцятеро, 15Верблюдиць дійних 
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двайцятеро з їх жеребятами, та корів со-
рок, та бугаїв десятеро, ослиць двайця-
теро, і десяток ослів. 16І приручив їх ра-
бам своїм, усяке стадо окроме, і звелїв 
рабам своїм: Гонїтесь бридьма через рі-
чку, та чинїте прогалину між стадом і ста-
дом. 17І звелїв первому, говорючи: Як 
тебе зустьріне брат мій Езав, та спитає в 
тебе говорючи: Чий єси, і куди йдеш, і чиє 
се перед тобою? 18Кажи: Раба твого 
Якова. Се подарунок панові мойму Еза-
вові. Ось він і сам позад нас. 19І звелїв 
другому й третьому, й усїм, що гнались із 
стадами. Сими словами мовляйте Еза-
вові, як зустьрінете його, 20І кажіть: Ось 
раб твій Яков і йде за нами. Бо каже сам 
собі: Вгамую його подарунками, що 
йдуть поперед мене, а потім побачу лице 
його. Може прийме мене. 21Так ійшли 
дарунки поперед його. Сам же переночу-
вав ту ніч у коші. 22Уставши ж тієї ночі, 
узяв обидві жени свої, і обидві рабинї, й 
одинайцятеро синів своїх, і перейшов 
бридьма брід Ябок. 23І взяв їх, і перебрів 
річку, і перевів усе, що мав. 24Остався ж 
Яков один, і боровсь із ним хтось, аж по-
кіль обутьріло; 25Вбачаючи ж, що не по-
дужа його, ударив його по стегну, по сус-
таву, і потерпів у Якова стегенний сустав, 
як боровсь із ним. 26І каже той: Пусти 
мене; бо вже день зоріє. Яков же каже: 
Не пущу; мусиш благословити 
мене. 27Рече ж йому: Як на імя тебе? Він 
же каже: Яков. 28І рече йому: Від тепер 
буде тобі імя не Яков, а Ізраїль; ти бо з 
Богом боровсь і над людьми брати меш 
гору. 29І поспитав Яков його, і каже: По-
відай менї, як на імя тебе звати? Про що 
питаєш, яке моє імя? І благословив його 
там. 30І приложив Яков тому врочищу 
прізвище: Пенуель, бачив бо я Бога ли-
цем до лиця, тай вирятувалась душа 
моя. 31Засяло ж йому соньце, як прий-
шов за Пенуель; він же кульгав на сте-
гно. 32Тим же то й тепер не їдять сини 
Ізраїлеві жили, що на составі бедра, 
тому, що боровшийся зрушив жилу на 
составі бедра Якова. 

33Споглянувши ж Яков очима свої- ми, 
постеріг, се ж Езав, брат його, йде, і чо-
тири ста чоловіка з ним. І роздїлив дїток 

Леї, Рахелї і двох рабинь. 2І поставив 
обидві рабинї зпереду, Лею ж і дїти її по-
заду, а Рахелю з Йосифом, дальш усїх, 
на посьлїдку. 3Сам же прийшов перше 
них, і вклонивсь до землї сїм раз, перше 
нїм приступив до брата свого. 4І прибіг 
Езав зустріч йому, і обняв його, та й при-
пав йому на шию, і поцїлував його; і пла-
кали обидва. 5І спогляне Езав, і побачив 
жени й дїти, й каже: Що ж сї в тебе? Він 
же каже: Дїти, що дарував Бог рабові 
твому. 6І приступили рабинї й дїти їх, і 
вклонились. 7І приступила Лея те ж із 
дїтьми своїми й уклонились; потім же 
приступив Йосиф і Рахеля й уклони-
лись. 8І каже Езав: Про що ж у тебе всї 
цї полки, що я з ними зустрівся? Він же 
каже: Щоб ізнайшов раб твій милість ув 
очах в мого пана. 9Каже ж Езав: У мене 
доволї, брате, держи своє про себе са-
мого. 10І каже Яков: Коли знайшов я ла-
ску в очах твоїх, прийми гостинцї з руки 
моєї тому, що побачив я лице твоє, як би 
хто побачив лице Боже, і що був єси при-
хилен до мене. 11Прийми благосло-
веннє моє, що я принїс тобі, бо мене Бог 
благословив, і всього доволї в мене. І 
присилував його, і взяв він. 12І каже: Ру-
шаймо в дорогу. Я пійду попе-
реду. 13Каже ж йому: Пан мій знає, що 
дїтки в мене маленькі, а вівцї й корови кі-
тні й тїльні; як же пожену їх один день, 
занапащу всю скотину. 14Нехай пан мій 
іде попереду раба свого, я ж пійду пова-
гом, дивлячись по сназї худоби, що йти 
ме передо мною, і як пійде дїтвора, поки 
прийду до пана мого в Сеїр. 15І каже 
Езав: Оставлю ж із тобою кілька людей 
моїх. Він же каже: Про що воно? Аби 
знайшов я ласку в очах пана мого. 16Ве-
рнувся ж Езав того дня на свою путь у 
Сеїр. 17А Яков мандрував далїй у Суккот 
і побудовав собі домівку, а скотинї своїй 
поробив кущі. Тим і проложено прізвище 
врочищу тому Суккот. 18І дойшов щас-
ливо Яков до городу Сихему, що в Ка-
наан землї, вернувшись із Мезопотамиї, 
та й отаборився перед городом. 19І ку-
пив частину поля, де отаборивсь, у синів 
Геммора, отця Сихемового, за сто сріб-
няків. 20І поставив там жертівника, та й 
призвав імя Господа Бога Ізраїлевого. 
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34Вийшла ж Дина, дочка Леїна, що вро-
дила Яковові, спізнатись із дочками тієї 
країни. 2І побачив її Сихем, син Геммора, 
Евеяненка, князя тієї країни, та й взяв її, 
і лїг із нею, і насилував. 3І прихилилась 
душа його до Дини, дочки Якова, і влю-
бив дївицю, й промовляв до неї прихи-
льно. 4Каже ж Сихем до Геммора, ба-
тька свого, говорючи: Возьми менї 
дївицю сю за жену. 5Яков же чув, що збе-
зчестив Гемморенко Дину дочку його, 
сини ж його та були з його скотиною в 
полї, і мовчав Яков аж покіль прийшли 
вони. 6Вийшов же Геммор, отець Сихе-
мів до Якова на поговорку з ним. 7Сини 
ж Яковові поприходили з поля, і, почу-
вши про се, досадували вони і були в ве-
ликому жалю, що він зробив безум ув Із-
раїлї, лїгши з дочкою Якововою, чого не 
годилось чинити аж надто. 8І розмовляв 
із ними Геммор говорючи: Сихемові, си-
нові мойму, поривало душу до вашої до-
чки. Оддайте ж її за жену йому. 9І свояч-
тесь із нами; дочок своїх давайте нам, а 
дочок наших беріте собі. 10І сїдайте оса-
дами з нами, і наша країна буде перед 
вами. Сїдайте осадами й торгуйте і здо-
бувайтесь на добро в їй. 11Каже ж ото 
Сихем до батька й до братів її: Дайте 
менї знайти ласку в очах ваших, і що ви 
скажете менї, дам. 12Вимагайте над зви-
чай віно й подарунки; дам, скільки ска-
жете менї, аби оддали дївицю за-
між. 13Відказали ж сини Яковові Сихе-
мові та Гемморові, батькові його, зрад-
ливо; а мовляли так тим, що він осоро-
мив Дину, сестру їх. 14От і кажуть їм: Не-
можлива се річ оддати сестру нашу та-
кому, що необрізаний; се ж бо докір нам 
був би; 15Тілько тодї поєднаємось і ося-
демось із вами, коли будете такі, як ми, і 
обріжете ввесь музький пол. 16І одда-
вати мемо наші дочки вам, і брати мемо 
ваших дочок собі, і седіти мем осадами з 
вами, і зробимось одним наро-
дом. 17Коли ж не послухаєте нас, тодї ві-
зьмемо дочку нашу та й пійдемо собі. 18І 
вподобав слова їх Геммор та Сихем Ге-
мморенко. 19І не гаявсь молодик зро-
бити се, закоханий бо був у Якововій до-
чцї, а поважали його над усю родину в 
отця його. 20Прийшов же Геммор та 

Сихем Гемморенко до царини мїста їх, і 
розмовляли з мужами громадськими, го-
ворючи: 21Люде сї в ладу з нами, тим не-
хай сїдають осадами в нас на країнї, да 
й торгують у їй; бо наша країна простора 
геть про них. Берімо дочок їх собі і одда-
ваймо дочок наших їм. 22Тілько тодї зго-
джуються з нами, щоб осїстись із нами і 
єдинитись із нами, коли все музьке між 
нами та буде обрізане, як вони обрі-
зані. 23І стада їх, і майно їх, всяка ско-
тина їх хиба не наші? Оце ж поєднай-
мось із ними, дак і осядуться з нами. 24І 
послухали Геммора та Сихема Гемморе-
нка всї, що виходили за царину міську, і 
пообрізувалось усе музьке між 
ними. 25Сталося ж на третїй день, як не-
дугували вони, два сини Яковові, Симеон 
та Левій, брати Дининї, взяли кожен меча 
свого, та ввійшли в город, та й повби-
вали все музьке. 26Геммора ж та Си-
хема Гемморенка постинали мечом, і 
взяли Дину з господи Сихемової, та й пій-
шли геть. 27Сини ж Яковові ввійшли до 
побитих, та й розграбили город; бо в 
йому обезчещено Дину, сестру їх. 28І ві-
вцї їх, і товарину їх, і осли й усе, що було 
в містї, і все, що було на полї, позаби-
рали. 29А все майно їх, і всю малечу їх, і 
жінок їх позаймали в полонь, і пожаку-
вали все, що було в городї по госпо-
дах. 30Каже ж Яков до Симеона і Левія: 
Ненавидним зробили ви мене серед оса-
дників сієї країни, серед Канаанїїв і Фе-
резіїв; я ж малий лїчбою, так вони скуп-
ляться до купи проти мене, та й убють 
мене, і я загину, і вся родина 
моя. 31Вони ж кажуть: Хиба він за леда-
щицю вважав сестру нашу? 

35Рече ж Бог до Якова: Уставши, пі- дій-
майсь до Бетеля, та й осядься тамо, і со-
твори там жертівника Богу, що явився 
тобі, як утїкав єси од Езава, брата 
твого. 2Каже ж Яков домові свому й усїм, 
що були з ним. Повикидайте боги чужі, 
які є в кого з вас, та й очищайтесь і попе-
ремінюйте одїж свою. 3Та вставаймо й 
підіймаймось у Бетель, та поставимо 
там жертівника Богу, що послухав мене 
в день бідування мого, та й був зо мною 
в дорозї, що верстав я. 4І видали Яковові 
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богів чужих, що були в руках їх, і сережки, 
що були в ушу їх, і сховав їх Яков під ду-
бом, що під Сихемом. 5І помандрували 
вони, і був страх Божий на містах круг їх, 
і не вганяли за синами Якововими. 
6Прийшов же Яков у Луз, що в Канаан зе-
млї, се єсть Бетель, він і ввесь люд його, 
що були з ним. 7І поставив там жертів-
ника; і проложив тому врочищу прізвище 
Ель-Бетель, там бо явивсь йому Бог, як 
утїкав од Езава, брата свого. 8Умерла ж 
Дебора, мамка Ребечина, і поховали її 
під дубом і проложили йому прізвище 
Аллон-Бакут, дуб голосїння. 9Явився ж 
Бог Яковові знов, як прийшов із Мезопо-
тамиї, і благословив його. 10І рече йому 
Бог: Імя твоє не звати меться вже Яков, 
нї! Ізраїль буде імя твоє. І дав йому прі-
звище Ізраїль. 11Рече ж йому Бог: Я Бог 
всемогущий. Бувай плодющий і намно-
жуйся. Народи і купа народів будуть із 
тебе, і царі з чересел твоїх вийдуть. 12І 
землю, що дав Авраамові й Ізаакові, тобі 
віддам, і насїнню твойму по тобі дам зе-
млю сю. 13Знявся ж Бог від його, від уро-
чища, де розмовляв із ним. 14І поставив 
Яков стовпа на врочищі, де він розмов-
ляв із ним, стовпа камяного та й злив на 
його ливною жертвою, і злив олії на 
його. 15І проложив Яков прізвище вро-
чищу тому, де розмовляв із ним Бог, Бе-
тель. 16І рушили вони з Бетеля, і було 
вже не далеко до Евфрата і настигла 
Рахелю родїльня мука, і мала вона по-
роди важкі. 17Сталося ж, як вона мала 
важкі породи, каже їй баба сповитуха: 
Крепись; бо й се буде в тебе син. 18Ста-
лося ж, як покидала її душа, умірала бо, 
дала йому імя Бенонї, болюча дитина, 
отець же дав йому імя Бенямин, щасна 
дитина. 19Умерла ж Рахеля, і поховано 
її на шляху до Евфрата, се єсть Бетле-
гем. 20І поставив Яков стовпа над гро-
бом її. Се стовп на Рахелиному гробу по 
сей день. 21Помандрував же Ізраїль і 
напяв намета свого за Мигдаль-Єдером. 
22Сталося ж, як осївсь Ізраїль на тій кра-
їні, прийшов Рубен та й лїг із Билгою, ба-
тьковою наложницею. І дочувсь про се 
Ізраїль. Було ж синів у Якова дванайця-
теро. 23Синове Леїні: Рубен, первенець 
Яковів, та Симеон, та Левій, та Юда, та 

Іссахар, та Зебулон. 24Синове Рахелині: 
Йосиф та Бенямин. 25Синове Балли, ра-
бинї Рахелиної: Дан та Нефталїй. 26Си-
нове Зелфи, рабинї Рахелиної: Гад і 
Ассер. Се синове Яковові, що понаро-
джувались йому в Мезопотамії. 27Прий-
шов же Яков до Ізаака, отця свого, в Ма-
мрійщину, в Киріят-Арбу, се Геброн, де 
пробував Авраам та Ізаак. 28Було ж Іза-
акові сто і вісїмдесять год. 29І розлу-
чивсь Ізаак із душею й умер, і прилучивсь 
до роду свого, старий, нажившись на 
сьвітї. І поховали його Езав та Яков, си-
нове його. 

36Се ж родопись Езавова, він же 
Едом. 2Езав побрав собі жени із дочок 
Канаанських, Аду дочку Єлона Хетяне-
нка, та Оголибаму, дочку Ани, сина Зи-
беона Евеяненка. 3Та Басмату Ізмай-
лову, сестру Небайотову. 4Ада ж уро-
дила Езавові Єлифаса; Басмата вро-
дила Регуїла. 5Оголибама ж уродила 
Єгуса та Єглома та Корага. Се сини Еза-
вові, що народились йому в Канаан зе-
млї. 6І позабирав Езав жени свої, та сини 
свої, та дочки свої, і всї раби в госпzдї 
своїй, і скотину свою, й усе підуючне своє, 
і всї статки свої, що придбав у Канаан зе-
млї, та й помандрував Езав з Канаан зе-
млї, від брата свого Якова, у Сеїр зе-
млю. 7Були бо майна їх більші над те, 
щоб кочувати вкупі, і країна, де пробу-
вали вони, не зносила їх задля скотини 
їх. 8Осївся ж Езав на Сеїр-горах; Езав, 
він же Едом. 9Се ж родопись Езава, пра-
отця Едомеїв на Сеїр-горах. 10Ось 
імення в синів Езавових: Єлифас, син 
Басмати, жінки Езавової. 11У Єлифаса ж 
були синове: Теман, Омар, Зефо, Гає-
там та Кенас. 12Тимна ж була налож-
ниця Єлифаса, Езавенка, і вродила Єли-
фасові Амалика. Се синове Ади, жони 
Езавової. 13І ось синове Рагуїла: Нахат і 
Серах, Шамма і Миза. Се синове Бас-
мати, жони Езавової. 14А се були синове 
Оголибами, дочки Ани, сина Зибеона, жі-
нки Езавової. Вродила вона Езавові 
Єгуса та Єглома та Корага. 15Се були 
дуки в синів Езавових. Синове Єлифаса, 
первеньця Езавового: дука Теман, дука 
Омар, дука Зефа, дука Кенас, 16Дука 
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Кораг, дука Гатам, дука Гайфас, дука 
Амалик. Се дуки Єлифасові в Едом зе-
млї. Се сини Адині. 17А се сини Рагуїла 
Езавенка: дука Нахат, дука Серах, дука 
Шамма, дука Миза. Се дуки Рагуїлові в 
Едом землї. Се синове Басмати Езавихи. 
18Се ж синове Оголибами Езавихи: Дука 
Єгус, дука Єглом, дука Кораг. Се дуки 
Оголибами, дочки Ани, жінки Езаво-
вої. 19Се сини Езава, і се дуки їх. Він 
Едом. 20Се ж сини Сеїра Горієнка, що 
седїли осадами в тій країнї Лотан, та Со-
баль, та Зибеон, та Ана. 21Та Дишон, та 
Єзер, та Дишан. Се дуки Горійські в синів 
Сеїрових в Едом землї. 22А синове Ло-
танові були: Горій та Гемам, а сестра Ло-
танова: Тимна. 23А се синове Соба-
льові: Алван, Манагат, та Ебаль, Сефо 
та Онам. 24А се синове Зибеонові: Ая та 
Ана. Се той Ана, що знайшов гарячі же-
рела в степу, пасучи осли Зибеонові, ба-
тьківські. 25А се синове Анині: Дишон і 
Оголибама, дочка Анина. 26Се ж синове 
Дишонові: Гемдан, та Єшдан, та Ітран, та 
Керан. 27Се ж синове Єзерові: Билган, 
та Саван, та Акан. 28Се ж синове Диша-
нові: Уз та Аран. 29Се ж дуки в Горіїв: 
дука Лошан, дука Собаль, дука Зибеон, 
дука Ана; 30Дука Дишон, дука Єзер, дука 
Дишан. Се дуки в Горіїв після дуків їх у 
Сеїр землї. 31А се царі, що царювали в 
Едом землї, перш нїж царював там який 
царь в Ізраїлї. 32Царював у Едомі Бела 
Бейоренко; прозивався ж город його Ди-
нхаба. 33Умер же Бела, і царював на-
мість його Йобаб Серахенко із Бо-
зри. 34Умер же Йобаб, і царював намість 
його Гусам із Теман землї. 35Умер же Гу-
сам, і царював намість його Гадад Бе-
даденко, що побив Мидіяніїв на полї 
Моаб, а город його прозивавсь 
Авит. 36Умер же Гадад, і царював на-
мість його Самла із Мазреки. 37Умер же 
Самла, і царював намість його Савул із 
Рехобота над рікою. 38Умер же Савул, і 
царював намість його Бааль-Ганан 
Ахборенко. 39Умер же Бааль-Ганан 
Ахборенко, і царював намість його Га-
дар; город же його прозивали Пакгу, а жі-
нку його Мегетабееля, дочка Матреда, 
дочки Мезагаба. 40А се ймення дуків 
Езавових по родинах їх, по врочищах їх, 

по прізвищах їх: Дука Тимна, дука Алва, 
дука Єтет. 41Дука Оголибама, дука Єла, 
дука Пинон. 42Дука Кенас, дука Теман, 
дука Мибзар, 43Дука Магдієль, дука Ірам. 
Се дуки в Едомі, по оселях їх, по врочи-
щах їх. Се Езав, прайотець Едомів. 

37Осївся ж Яков на країнї, де пробував 
отець його Ізаак, у Канаан землї. 2Се ж 
родопись Якова: Як було Йосифові сїм-
найцять років, пас він вівцї з браттєм 
своїм, та був ще недолїтком між синами 
Балли та Зелфи, жен отця свого. І дово-
див Йосиф речі їх ледачі до панотця 
свого. 3Яков же любив Йосифа над усї 
сини свої; бо родивсь у старощах його, і 
справив йому одїж квіччасту, рукав-
чату. 4Вбачаючи ж браттє його, що лю-
бить його батько над усї сини свої, зне-
навидїли його, і тяжко їм було промов-
ляти до його мирно. 5Бачив же Йосиф 
сон і росказав браттї своїй. 6І каже їм: 
Послухайте лишень сна сього, що я ба-
чив. 7Здавалось бо, нїби вяжемо снопи 
серед поля; аж ось встав мій сніп, да й 
стоїть: ваші ж, бачся, снопи постали на-
вкруги, та й уклонились мойму сно-
пові. 8Сказали йому браттє його: Чи то ж 
бо справдї царювати меш над нами. Та й 
зненавидїли його ще й надто за сни його 
і за слова його. 9Побачив же сон другий, 
та й повідав його браттю свойму, і каже: 
Ось бачив ще сон, і здавалось, нїби со-
ньце й місяць й одинайцятеро зір укло-
нились менї. 10І росказав отцеві свойму 
й браттю свойму. І докорив йому пан-
отець його, каже йому: Що се за сон та-
кий тобі приснивсь? Чи то ж бо се 
прийдемо, я й мати твоя й браттє твоє, 
вклонитись тобі до землї? 11Позавиду-
вали ж йому браттє його, панотець же 
його завважив слово се. 12І погнались 
брати його з отецькими вівцями в Си-
хем. 13І каже Ізраїль до Йосифа: Чи не 
пасуть браттє твоє в Сихемі? Іди наві-
дайся до них. Каже ж йому: Го-
тов! 14Каже ж йому: Іди, синку, та на-
глянь, чи все гаразд у браття твого, чи 
все гаразд між вівцями, і принеси вістку. 
Та й послав його з Геброн долини, і прий-
шов у Сихем. 15І стьрів його чоловік як-
ийся, аж він блукає по полю. Питає ж 
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його чоловік: Чого шукаєш? 16Він же 
каже: Браття мого шукаю. Повідай, де 
пасуть. 17Каже ж йому чоловік: Погна-
лись ізвідсї; чув бо, як мовляли: Пожени-
мось у Дотан. І пійшов Йосиф слїдом за 
браттєм своїм, і зустьрів їх у До-
танї. 18Загледїли ж його оддалеки, перш 
нїж наближився до них, і змовились на 
його, щоб убити його. 19Каже ж брат до 
брата: От сновидець той ійде. 20Нумо 
вбємо його та вкиньмо в який колодязь, 
та й казати мемо: Зьвір лютий пожер 
його; от і побачимо, що станеться з тих 
снів його. 21Чуючи ж се Рубен, одняв 
його з рук у їх, та й каже: Не губімо 
душі. 22Каже ж Рубен: Не проливайте 
крові, а вкиньте в степовий колодязь, 
руки ж не кладїть на його; се, щоб визво-
лити його з рук у них, та й оддати панот-
цеві. 23І сталось, як прийшов Йосиф до 
браття свого, стягли з Йосифа одїж його 
квіччасту рукавчату, що була на 
йому. 24І взяли його, та й укинули в ко-
лодязь; колодязь же сухий був, води не 
було. 25І сїли попоїсти, коли ж глянуть, 
ідуть подорожні Ізмайлитяне від Галааду 
з верблюдами своїми, везучи бурштин, 
бальзам та ладан в Египет. 26Каже ж 
Юда до браття свого: Що за користь, як 
убємо брата нашого та й потаїмо кров 
його. 27Ходїмо, продаймо його Ізмайли-
тянам; руки ж наші не будуть на йому, бо 
він брат наш і тїло наше. І вдовольни-
лись браттє його. 28І йшли мимо купці 
Мидіянські; і витягли вони Йосифа з ко-
лодязя, і продали Йосифа Ізмайлитянам 
за двайцять срібняків; і поведено Йо-
сифа в Египет. 29Вернувся ж Рубен до 
колодязя, аж Йосифа нема в колодязї, і 
розірвав одїж свою. 30І прийшов до 
браттї своєї й каже: Хлопця нема, а я, 
куди менї теперенькі йти? 31Узяли ж 
вони одежу Йосифову, і закололи кізлика, 
та й помазали одежу кровю; 32І послали 
одежину квіччасту рукавчату, і прине-
сено її до батька, і казали: Се ми знай-
шли; познавай, чи се одежа сина твого, 
чи нї. 33І впізнав, і каже: Одежа сина 
мого! Зьвір лютий іззїв його, зьвір ухопив 
Йосифа. 34І розірвав Яков одїж свою, і 
нагорнув на чересла свої веретище, і 
плакав по синові свойму днї 

многі. 35Посходилися ж усї його синове 
й дочки розважати його, та не слухав ро-
зважання говорючи: Пійду до сина мого 
сумуючи на той сьвіт у землю. Так убива-
вся по йому батько його. 36Мидіянії ж 
продали Йосифа в Египтї Потифарові, 
дворянину Фараоновому, гетьманові 
прибічників його. 

38І сталось того часу, Юда відлучивсь 
од браття свого, та й присусїдивсь до од-
ного Адуламця, на прізвище Гіра. 2І по-
бачив там дочку одного Канаанця, його 
імя Шуа, і взяв і ввійшов до неї. 3І зава-
гонївши вродила вона сина, і дала йому 
імя Гер. 4І завагонївши знов, уродила 
сина, і дала йому імя Онан. 5І зава-
гонївши знов уродила ще сина, і дала 
йому імя Села. І був Юда у Кезїбі, як вона 
роджала. 6І взяв Юда жінку Герові, пер-
венцеві свойму, на імя Тамара. 7Був же 
Гер первенець Юдин, ледачий ув очу в 
Iоуо, і вбив його Iоуo. 8Каже ж Юда Она-
нові: Увійди до братової жінки, та оже-
нись із нею, яко дївер, і возстав сїмя бра-
тові твойму. 9Знав же Онан, що не йому 
буде насїннє, і як увіходив до братової 
жінки, проливав сїмє на землю, щоб не 
дати насїння братові свойму. 10Ледарс-
тво ж погань було в очу в Iоуо, що він 
коїв; тим убив і сього. 11Каже Юда Та-
марі, невістцї своїй: Седи вдовою в оте-
цькій господї, докіль великий буде Села, 
син мій. Каже бо сам собі: Коли б і сей не 
вмер, як брати його. І пійшла Тамара й 
седїла в отецькій госпzдї. 12Як уплило ж 
доволї часу, померла Шуанова дочка, жі-
нка Юдина. Віджурившись після того 
Юда, пійшов до овечих стригачів своїх, 
сам і приятель його Гіра Адуламець, у 
Тімну. 13І сповістили невістку його Та-
мару говорючи: Он свекір твій ійде в 
Тімну стригти вівцї свої. 14Вона ж, поски-
давши вдовицьку одежу з себе, окрилась 
наміткою, та заквіччалась, і сїла в Енаїм-
ській царинї, що при дорозї в Тімну, зна-
вши, що вже дорослий Села, та її не 
дано йому за жінку. 15І побачивши Юда, 
подумав, що се блудниця; окрила бо 
лице собі, і не впізнав її. 16Завернув же 
до неї з манівця, та й каже їй: Попусти 
менї ввійти до тебе. Не впізнав бо, що се 
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невістка йому. Вона ж каже: Що менї 
даси, як увійдеш до мене? 17Він же 
каже: Пошлю тобі кізлика з отари. Вона ж 
каже: А чи даси менї залог докіль приш-
леш? 18Він же каже: Який залог тобі 
дати? Вона каже: Перстень з печаткою 
твоєю, твій пояс, та палицю, що в руцї в 
тебе. І дав їй, та й увійшов до неї, і зава-
гонїла від його. 19І встала та й пійшла, і 
скинула намітку з себе, і вдяглась ув одїж 
удовицьку. 20Послав же Юда кізлика че-
рез руки приятеля свого Адуламця, узяти 
залог од молодицї, та не знайшов 
її. 21Поспитав же в міських людей, та й 
каже: Де блудниця, що седїла під Ена-
мом при дорозї? І мовляли вони: Не було 
тутеньки нїякої блудницї. 22І вернувся 
до Юди та й каже: Не знайшов, і люде мі-
ські кажуть: Не було тутеньки нїякої блу-
дницї. 23Каже ж Юда: Нехай візьме собі, 
аби не сьміялись із нас; бо я послав кіз-
лика, ти ж не знайшов. 24І сталось через 
три місяцї, повідано Юдї: Зблудила Та-
мара, невістка твоя, і вже завагонїла від 
блуду. Каже ж Юда: Виведїть її, нехай 
спалять. 25Вона ж, як її ведено, послала 
до свекра свого говорючи: Від того чоло-
віка, чиє оце, я завагонїла. І каже: Позна-
вай, чий се перстень з печаткою, пояс і 
палиця. 26Упізнав же Юда, та й каже: 
Оправдалась Тамара лучче мене; бо не 
оддав я її за Селу, сина мого. І не взнав 
її вже більше. 27Сталося ж, як роджала, 
що були близнята в утробі її. 28Сталося 
ж, як роджала, висунуло ручку, і взявши 
баба-сповитуха, перевязала ручку йому 
червоною ниткою, говорючи: Се вийшло 
перве. 29І сталось, як потягло назад ру-
чку, дивись, вийшов брат його. Вона ж 
каже: Як се ти прорвавсь? І дала йому 
імя Перез. 30А потім вийшов брат його, і 
в його на ручцї була червона нитка. І 
дала імя йому Серах. 

39Йосифа ж приведено в Египет, і купив 
його Потифар, дворянин Фараонів, геть-
ман вартовиків його, Египтянин, із рук Із-
майлитян, що привели його туди. 2І був 
Iоуо із Йосифом, так що у всьому йому 
таланило, і жив у дому в свого пана, Еги-
птянина. 3Бачив же пан його, що Iоуо із 
ним, і що нї робить, Iоуо щастить руцї 

його. 4І знайшов Йосиф ласку в очах 
його, і вслуговував йому, і той поставив 
його над усїм домом своїм, і все, що мав, 
оддав у руки його. 5І сталось того часу, 
як поставив його над домом своїм і над 
усїм майном своїм, Iоуо благословив 
Египтянина задля Йосифа, і було благо-
словеннє Iоуо на всьому, що мав у гос-
подї і в полї. 6І передав усе, що мав, Йо-
сифові, і не знав нїчогісїнько в свойму 
майнї, опріч хлїба, що їв. І був Йосиф га-
рний станом і вродливий видом ве-
льми. 7І сталось по сих речах, що жона 
пана його накинула оком Йосифа, та й 
каже: Лязь ізо мною. 8Він же не схотїв, і 
каже свого пана жонї: Дивись, пан мій не 
знає за мною нїчогісїнько в дому свойму, 
і все, що має, віддав у руки мої. 9І нїкого 
нема над мене в дому сьому, і невдер-
жано від мене нїчого, опріч тебе; бо ти 
жона йому єси. Як же вчиню ледарство 
велике се й гріх перед Богом? 10І ста-
лось, як вона підмовляла Йосифа день у 
день, не послухав її, щоб лягти з нею й 
жити з нею. 11І сталось одного такого 
дня, що ввійшов Йосиф у будинок справ-
ляти справи свої, і не було нїкого з домо-
вників у серединї. 12І вхопила його за 
одежу говорючи: Лягай зо мною. І поки-
нув одежу свою в руках її, та й утїк 
геть. 13І сталось, як побачила, що поки-
нув одїж свою в руках її, та втїк 
геть, 14Гукнула на домовників, та й каже 
їм: Бачте, увів до нас Єврея, щоб насьмі-
явсь із нас. Увійшов до мене, та й хотїв 
лягти зо мною, так я закричала голо-
сно. 15І сталось, як почув, що я зняла 
крик та загукала, покинув одїж свою в 
мене, да метнувсь на втеки. 16І поло-
жила одїж його коло себе, докіль прийде 
пан його до дому. 17І повідала йому та-
кими словами: Прийшов до мене пару-
бок Єврей, що ввів єси до нас, посьмія-
тись із мене. 18І сталось, як зняла голос, 
та закричала, він покинув одїж свою, та й 
побіг втеком. 19І сталось, як почув пан 
його слова жони своєї, що каже до його: 
От яким робом пійшов парубок твій, за-
палав гнївом, 20І взяв Йосифа пан, вки-
нув його в темницю, туди, де вязники ца-
реві седїли в неволї, і пробував там у те-
мницї. 21Но Iоуо був з Йосифом і 
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змилосердивсь до його, і дав йому ласку 
в очу доглядника темничнього. 22І від-
дав доглядник темничний в руки Йоси-
фові всїх позакиданих у темницю, і все, 
що там роблять, роблено за його поряд-
куваннєм. 23Доглядник же темничний не 
дозиравсь нї до чого під його руками; бо 
Iоуо був із ним, і що він чинив, у всьому 
Iоуо помагав йому. 

40Сталося ж по сих речах, провинив 
дука винарський в царя Египецького, і 
дука пекарський пановї свойму, цареві 
Египецькому. 2І розгнївився Фараон на 
обох дворян своїх, на дуку винарського й 
на дуку пекарського. 3І повкидав їх у те-
мницю в домі гетьмана вартовиків, у те 
місце, куди вкинуто Йосифа. 4І приручив 
їх доглядник темничний Йосифові, і слу-
жив їм, і пробували вони довгий час у те-
мницї. 5І бачили обидва сни ув одну ніч, 
і кожен угадував свій сон по свойому, 
дука винарський і дука пекарський царя 
Египецького, що седїли в тем-
ницї. 6Увійде ж до них Йосиф уранцї і ба-
чить, вони посуміли. 7І поспитав дуків 
Фараонових, що були з ним у темницї в 
пана свого: Чого ви дивитесь так сумо-
вито сьогоднї? 8Вони ж кажуть йому: Сон 
снився нам, а вгадника йому нема. Каже 
ж їм Йосиф: Чи не від Бога ж угадуваннє? 
Ось, роскажіте лишень менї. 9І повідав 
дука винарський сон свїй Йосифові, та й 
каже: У снї мойму, бачся, виноградний 
кущ передо мною, 10У виноградного ж 
куща три вітки, і неначе процьвів, і виро-
сли сьпілі грони. 11А чаша Фараонова в 
руцї в мене. І взяв я грону, і видавив у 
чашу, та й подав чашу в руки Фарао-
нові. 12І каже йому Йосиф: От проти чого 
се снилось. Три грони, се три днї. 13Че-
рез три днї підійме Фараон голову твою, 
та й верне тебе на місце твоє; і подавати 
меш Фараонові чашу до рук його преж-
нїм звичаєм, як був єси його вина-
рем. 14Спогадай же на мене, як добре 
тобі буде і змилосердись до мене, та й 
нагадай про мене Фараонові, та й виз-
воль мене з твердинї сієї. 15Мене ж бо 
вкрадено з країни Єврейської; і тутеньки 
нїчого лихого не вкоїв я, щоб мене вки-
нути в темницю. 16І вбачав дука пекарь, 

що гаразд угадує, та й, каже Йосифові: А 
менї снилось, бачся, три кошики хлїба на 
голові в мене. 17І в верхньому кошику 
всякий хлїб до вподоби Фараонові, да 
птаство небесне росклювало все з ко-
шика на голові в мене. 18Відказав же Йо-
сиф кажучи: От проти чого снилось. Три 
кошики, се три днї. 19Через три днї пі-
дійме в гору від тебе Фараон голову твою, 
і повісить на дереві тебе, і поїсть птаство 
небесне тїло твоє з тебе. 20Сталося ж на 
третїй день, припав день родження Фа-
раонового, і він справив пир усїм дворя-
нам своїм, і підняв угору голову дуцї ви-
нареві свойму і дуцї пекареві свойму, по-
серед своїх дворян. 21І поставив дуку 
винарського на місце його знов, щоб по-
давав той чашу до рук Фараонових, 
22Дуку ж пекаря велїв повісити на де-
реві; як віщував Йосиф їм. 23Однак не 
спогадав дука винар царський Йосифа, 
байдуже про його. 

41Сталося ж у концї двох повних лїт, 
Фараон бачив сон. Бачся, стояв він при 
ріцї. 2І се, нїби з річки, вийшло семеро 
корів гарних і ситих, та й пасуться в 
лузї. 3Аж ось і других семеро корів ви-
йшло поганих на вид і худих, да й стоять 
коло тих корів на річному березї. 4І поже-
рли семеро корови погані сїмох корів га-
рних і ситих. І прокинувсь Фараон. 5І за-
снув, і снилось йому в друге: бачся се-
меро колосків жита виходило з одного 
стебла, товстих і повних. 6А ж ось других 
семеро колосків, тоненьких і висушених 
східним вітром, виросло за ними. 7І по-
жерли семеро колоски тоненькі і вітром 
спалені семеро колосків товстих та пов-
них. Прокинеться ж Фараон, аж то сон. 8І 
сталось уранцї, стрівожився дух його, і 
пославши скликав усїх віщунів Египець-
ких і всїх мудрагелїв тамошнїх. І роска-
зав їм Фараон сон свій, та й не було нї-
кого, щоб умів його витолкувати Фарао-
нові. 9Озветься ж дука винарський до 
Фараона: Мушу спогадати кривду 
мою. 10Розгнївився Фараон на раби свої 
та й укинув нас у темницю в дому геть-
мана вартовницького, мене та дуку пека-
рського. 11І бачили ми сон обидва тієї 
ночі, я й він, кожному проти иншого 
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снилось. 12Був же там із нами молодик 
Єврей, раб гетьманський вартовниць-
кий; і росказали ми йому, і виложив нам 
наші сни, кожному виложив сон 
його. 13Сталося ж, як виложив нам, так і 
справдилось: мене вернено на моє дуків-
ство, а того повішено. 14Пославши ж Фа-
раон, прикликав Йосифа. І виведено 
його негайно з хурдиги. І остригся він і 
перемінив одїж на собі, і прийшов до Фа-
раона. 15Каже ж Фараон Йосифові: Ба-
чив я сон, а хто б витолкував, такого 
нема; я ж чув про тебе, кажуть, що, чу-
вши сни, вмієш толкувати. 16Відказуючи 
ж Фараонові Йосиф каже: Не я, нї! Бог 
дасть Фараонові відповідь упо-
кійну. 17Каже ж Фараон Йосифові: Сни-
лось менї: бачся, стою на березї річ-
ному. 18Аж се - із ріки вийшло семеро ко-
рів гарних і ситих, та й пасуться в 
лузї. 19Аж се - других семеро вийшло 
слїдом за ними, сухі і дуже погані видом 
і худі тїлом такі, що й не бачив я по всїй 
землї Египецькій. 20І пожерли семеро 
корови погані сїмох корів ситих. 21І як 
вони пожерли їх, не знати було, що вони 
ввійшли в утробу їх, і вид їх був такий са-
мий, як і перш. Прокинувся я та й знов 
заснув. 22І бачив я вві снї мойму, неначе 
семеро колосків виросло з одного стебла 
повних і добрих. 23Другі ж семеро коло-
сків тоненьких і спалених вітром виросли 
слїдом за ними. 24І пожерли семеро за-
сохлі колоски і спалені вітром сїмох ко-
лосків добрих і повних. І росказав я віщу-
нам, та не було нїкого, щоб менї те з'ясу-
вати. 25І каже Йосиф Фараонові: Сон 
Фараонів один: що Бог творити ме, пока-
зав Фараонові. 26Семеро коров гарних - 
сїм років, і семеро колосся доброго - сїм 
років; сон один. 27І семеро коров худих і 
поганих, що вийшло за ними, сїм років, і 
семеро порожних колосків, спалених схі-
дним вітром, се буде сїм років голодних. 
28Оце воно, що я сказав Фараонові: Що 
хоче Бог творити, він показав Фарао-
нові. 29Дивись, оце настануть сїм лїт ве-
ликого врожаю по всїй Египецькій зе-
млї. 30Прийде ж і сїм лїт голодних за 
ними; і забудуть про наддостаток в Еги-
пецькій землї, і погубить землю сю голо-
днеча. 31І не знати муть уроджаю в 

землї сїй від голоднечі тієї, що йде за 
ним; тяжка бо буде вельми. 32Приснився 
ж сон Фараонові двічі про те, що се пос-
тане від Бога, і незабаром приведе Бог 
се в дїло. 33Тим нехай Фараон вигле-
дить чоловіка мудрого й зугадного, та й 
поставить його над Египецькою зем-
лею. 34Нехай се вчинить Фараон і поста-
вить доглядника по землї, і нехай одби-
рає пятину в Египецькій землї у сїм роках 
уроджайних. 35І нехай громадять усяку 
харч за сїм добрих лїт, що настають, і не-
хай ссипають пшеницю під руку Фарао-
нові, і нехай харчі приховують по горо-
дах. 36І буде харч прихована про запас 
землї на сїм років голодних, що наста-
нуть у землї Египецькій, щоб земля не 
погибла в голоднечу. 37Угодно ж се було 
в очу Фараонові і в очу всїх дворян 
його. 38І каже Фараон дворянам своїм: 
Чи можна ж нам ізнайти чоловіка такого, 
щоб на йому та був дух Божий? 39Каже 
ж Фараон Йосифові: Після того, як Бог 
показав тобі се все, нема нїкого такого 
зугадного й мудрого, як ти. 40Ти сам бу-
деш над моїм домом, і слухати ме слова 
твого все царство моє; тілько престолом 
я більший над тебе буду. 41Промовив же 
Фараон до Йосифа: Се поставляю тебе 
над усїєю землею Египецькою. 42І зня-
вши Фараон перстеня з руки своєї, надїв 
його на руку Йосифові, і вдїг його в шати 
білі, і возложив ланьцух золотий йому на 
шию. 43І посадив його на колесницю 
свою другу, і вигукувано перед ним: На-
вколїшки! Сим робом поставив його над 
усїєю землею Египецькою. 44Промовив 
же Фараон до Йосифа: Я Фараон, та без 
тебе не махне й рукою і не поступить но-
гою нїхто в землї Египецькій. 45І дав Фа-
раон імя Йосифові Зафнат Панеях*, і дав 
йому за жену Аснату, дочку Потифера, 
сьвященника Онського**. І знявсь Йосиф 
над Египтом. 46І було Йосифові трий-
цять лїт, як він став перед Фараоном, ца-
рем Египецьким. І вийшов Йосиф од Фа-
раона та й пройшов по всїй землї Египе-
цькій. 47Земля ж зародила сїм год уро-
жаєм, наче жменями. 48І назбирав уся-
кої харчі за сїм год, яка була на землї 
Египецькій, та й поприховував харч по 
городах. Харчі з поля, навкруги города, 
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поприховував у тому ж городї. 49І назби-
рав Йосиф пшеницї, мов би піску морсь-
кого, багато вельми, що погубив і лїки; 
було бо безлїч. 50В Йосифа ж родилось 
два сини до настання семи год голодних, 
що вродила йому Асната, дочка Поти-
фара, сьвященника Онського. 51Дав же 
Йосиф імя первому Манассій: Менї бо, 
рече, дав Бог забути всю недолю мою й 
усе в господї панотцевій. 52Імя ж дру-
гому нарік Ефрем; бо зробив мене пло-
дющим Бог у землї бідування мого. 
53Минуло ж сїм років урожайних, що 
були в землї Египецькій. 54І почали го-
лодних сїм год наставати по слову Йоси-
фовому. І був голод по всїй землї; у всїй 
же землї Египецькій був хлїб. 55Як же за-
голодала й земля Египецька, заквилили 
люде до Фараона про хлїб. Каже ж Фа-
раон усїм Египтянам: Ідїте до Йосифа, і, 
що скаже вам, чинїте. 56А голоднеча 
придавила ввесь сьвіт. Поодчиняв же 
Йосиф усї житницї, та й продавав хлїб 
усїм Египтянам. 57Кинулись тодї всї зе-
млї до Йосифа в Египет; бо всюди пану-
вав страшний голод. 

42Бачивши ж Яков, що є на продаж хлїб 
у Египтї, каже синам своїм: Чого позира-
єте один на одного? 2Я ж чув, що є хлїб 
в Египтї. Рушайте туди, та купіте таме-
ньки хлїба, щоб нам жити, не повмі-
рати. 3Рушило браттє Йосифове, деся-
теро братів, куповати хлїба, в Еги-
пет: 4Бенямина ж, брата Йосифового, не 
відпустив Яков із браттєм його, каже бо: 
Коли б не сталась йому в дорозї пригода! 
5Поприходили ж синове Яковові купо-
вати хлїба з приходнїми, була бо голод-
неча в Канаан землї. 6Йосиф же правив 
землею; він і продавав усїм землянам. 
Поприходивши ж брати Йосифові вкло-
нились йому лицем до землї. 7Побачи-
вши Йосиф браттє своє впізнав, та почу-
жив їх, і говорив до них жорстоко, і каже 
їм: Звідкіля прийшли? Вони ж кажуть: Із 
Канаан землї, купити хлїба. 8Упізнав же 
Йосиф браттє своє, вони ж не впізнали 
його. 9І спогадав Йосиф сни свої, що 
снились про їх, і каже їм: Ви пронири! 
Прийшли вишпіонувати проходи в землї 
сій. 10Вони ж кажуть: Нї, пане добродію! 

раби твої прибули купити харчі 
собі! 11Всї ми синове одного чоловіка, ві-
рняки. Раби твої, не підглядники. 12Каже 
ж їм: Нї! Перевідати прийшли проходи в 
землю сю. 13Вони ж кажуть: Дванайця-
теро нас братів, рабів твоїх, у Канаан зе-
млї. Меньший тепереньки з отцем нашим, 
а одного немає. 14Каже ж їм Йосиф: Се 
ж воно й є те, що я сказав вам: ви про-
нири. 15Ось чим оправдитесь: Бодай так 
був жив Фараон! Не вийдете звідсї, коли 
брат ваш меньший не прийде сюди. 
16Пошлїть одного зміж вас, і нехай при-
веде брата вашого; а вас держати муть у 
вязницї, докіль справдяться ваші слова: 
чи в вас є правда, чи нї. Як же нї, бодай 
так був жив Фараон, ви пронири. 17І від-
дав їх під варту на три днї. 18Каже ж їм 
третього дня: От що вчинїте, так остане-
тесь живі; бо я собі людина богобояз-
лива. 19Коли ви певняки, нехай один з 
між братів седить у неволї, де вас варту-
ють, а ви йдїть, вистачити хлїб вашій 
семї, в вашу господу. 20А брата вашого 
меньшого приведїте до мене, так і прав-
диві будуть ваші слова, і не загинете. І 
вчинили так. 21І каже одно одному: Ой 
справдї ми провинили братові нашому 
тим, що занедбали скорботу душі його, 
як благав нас, та й не послухали! Тим 
прийшла на нас така печаль. 22Відказу-
ючи ж Рубен, каже їм: Хиба ж я не казав 
вам: Не согрішайте на дитинї! Та не пос-
лухали. Оце кров його жадається від 
нас. 23Вони ж не відали, що їх розуміє 
Йосиф; бо промовляв до них через товк-
мача. 24Та й одвернувшись од них, 
сплакав Йосиф, і прийшовши знов до них 
розмовляв із ними та, взявши Симеона 
від них, звязав його перед віччу в них. 
25Повелїв же Йосиф понасипати торби 
їх пашнею, та й вернути кожному гроші в 
його торбину, та й обмислити їх живно-
стю на дорогу. І сталось так. 26І навючи-
вши пашню на осли свої, рушили 
звідти. 27Розвязавши один торбину 
свою, щоб усипати оброку ослам своїм 
на попасї, побачив гроші свої; бо вони 
були зверху, в устї мішковому. 28І каже 
браттю свойму: вернено менї гроші; ось 
вони в торбі моїй. І охляло серце в їх, і 
поторопіли, говорючи одно одному: Що 
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се вдїяв нам Бог? 29І прийшли до Якова, 
отця свого, в Канаан землю, і оповідали 
все, що сталось їм, і казали: 30Промов-
ляв до нас господар землї тієї жорстоко, 
і вважав нас за розглядників його зе-
млї. 31Ми ж йому казали: Певняки ми, не 
розглядники. 32Дванайцятеро братів нас 
синів отецьких; одного нема, меньший 
же з панотцем нашим тепереньки в Ка-
наан землї. 33Каже ж нам господар зе-
млї тієї: От із чого я взнаю, що ви певняки. 
Брата одного покиньте в мене, і заби-
райте куплений хлїб, задля голоду в до-
мівцї вашій, та й рушайте. 34І приведїте 
до мене брата вашого меньшого; тодї 
знати му, що не розглядники ви а вірняки. 
І брата вашого тодї оддам вам, і можете 
орудувати в нашій землї. 35І сталось, як 
спорожняли торби свої, диво, узлик із 
грошима в кожного в торбі його. І бачи-
вши узлики грошей своїх, і самі і їх отець 
полякались. 36Каже ж їм Яков, отець їх: 
Зробили ви мене бездїтним. Нема Йо-
сифа, нема й Симеона; чи то ж і Бе-
нямина візьмете? Це все на 
мене! 37Каже ж Рубен отцеві свойму: 
Убий два сини мої, коли не приведу його 
до тебе. Приручи його менї; я приведу 
його до тебе. 38Він же рече: Не пійде син 
мій з вами; бо його брат умер, а сей один 
остався. Як станеться йому пригода в до-
розї, що верстаєте, дак зведете смутком 
моє сиве волосє в землю на той сьвіт. 

43Голоднеча ж налягла тяжко на зе-
млю. 2І сталось, як поїли хлїб, що приве-
зли з Египту, каже їм отець їх: Знов ідїте 
й купіте нам хлїба трохи. 3Каже ж йому 
Юда: Клятьбою клявся нам господар 
Египецький: Не побачите лиця мого, 
коли брат ваш меньший не прийде з 
вами. 4Так як пошлеш брата нашого з 
нами, пійдемо й купимо тобі па-
шнї. 5Коли ж не пошлеш брата нашого з 
нами, не пійдемо; муж бо громадський 
промовив до нас: Не бачити мете лиця 
мого, коди брата вашого не буде з 
вами. 6Каже ж Ізраїль: Про що ви за-
подїяли зло менї, повідавши мужові, що 
в вас іще є брат? 7Вони ж кажуть: Допи-
том допитувавсь у нас громадський муж 
і про нашу родину: Чи ще жив ваш 

панотець? Чи маєте ще брата? І ми опо-
відали йому по розуму слова сього. Чи то 
ж ми знали, що скаже нам: Приведїте 
брата вашого? 8Каже ж Юда до Ізраїля, 
панотця свого: Відпусти хлопця зо мною, 
так знїмемось і пійдемо, щоб живими 
бути, не повмирати й самим і малечі на-
шій. 9Я сам буду йому зарукою; з рук 
моїх вимагати меш його. Коли не при-
веду його до тебе, й не поставлю його 
перед тобою, нехай буду грішен перед 
гобою непрощено довіку. 10Бо коли б ми 
не гаялись, певно б уже звернулись 
двічі. 11Каже ж їм отець їх Ізраїль: Коли 
так воно є, чинїте по свойму. Понаби-
райте ж того, що родить у нас найлуч-
чого в торби, та й везїте громадському 
мужеві тому гостинця: трохи бальзаму та 
трохи виноградного меду, траганту та 
ладану, і писташок, оріхів і мигдалю. 12А 
грошей возьміть удвоє з собою; а ті гроші, 
що познаходили в торбах ваших, везїть 
назад з собою. Може, то недогляд. 13І 
брата свого возьміть, і знявшись ідїть із-
нов до громадського мужа. 14Бог же Все-
могущий нехай дасть вам ласку в очу 
громадського мужа, щоб одпустив брата 
вашого Бенямина. А коли менї вже бути 
бездїтним, то буду бездїтним. 15Узявши 
ж мужі гостинця та грошей удвоє з собою 
та Бенямина, знялись, та й прийшли в 
Египет, і стали перед Йосифом. 16Поба-
чив же їх Йосиф і Бенямина, брата свого, 
і каже старшому над його господою: 
Уведи людей в будинок, та заколи що й 
уготуй; ізо мною бо трапезувати муть 
люде о полуднї. 17Зробив же чоловік, як 
звелїв Йосиф, і ввів людей у будинок Йо-
сифів. 18І полякались люде, що введено 
їх у будинок Йосифів, і мовляли: Задля 
грошей, що були у торбах наших, уво-
дять нас, щоб знайти причину проти нас, 
і напасти на нас, та й позабирати в раби 
нас, і осли наші. 19Приступивши ж до 
старшого над господою Йосифовою, ро-
змовляли з ним у царинї будинко-
вій 20Так. Пане добродїю, благаємо 
тебе: поприходили ми спершу купити па-
шнї. 21Сталося ж, як зупинились на по-
пас, та порозвязували торби свої, аж се 
гроші кожного в торбинї його, в устї. Ті 
гроші вертаємо по вазї тепереньки 
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руками нашими. 22А гроші другі приве-
зли з собою купити харчі. Не відаємо, хто 
вложив гроші нам у торби. 23Каже ж їм: 
Мир вам! Не лякайтесь. Бог ваш і Бог 
отця вашого дав вам скарб у ваші торби, 
а гроші ваші в мене. І привів до них Си-
меона. 24І принїс води їм пообмивати 
ноги, і дав паші ослам їх. 25Наготовили 
ж вони гостинця, докіль прийде Йосиф о 
полуднї; чули бо, що там обідати 
муть. 26І прийшов Йосиф до дому, і при-
несли йому гостинця, що наготовили, та 
й уклонились йому лицем до долївки. 27І 
поспитав у них про їх здоровлє, і каже: 
Чи здужає панотець ваш старенький, що 
мовляли? Чи ще жив? 28Вони ж кажуть: 
В доброму здоровї раб твій, отець наш; 
іще жив. І понахиляли голови, та й укло-
нились до долївки. 29І споглянув очима 
своїми, і побачив Бенямина, брата свого 
єдиноматернього, і спитав: Чи се брат 
ваш найменьший, що про його казали 
менї? І каже: Бог нехай милує тебе, ди-
тино! 30Замішався і зупинивсь Йосиф; 
поривало бо душу його до брата його, і 
шукав, де сплакнути; і увійшовши у лож-
ницю, заплакав там. 31І вмивши лице, 
вийшов, перемігся й каже: Подавайте 
хлїб сїль! 32І подано йому окроме, а тим 
окроме, і Египтянам, що з ним обідали. 
Не можуть бо Египтяне їсти з Євреями; 
гидують бо тим Египтяне. 33Посїли ж 
проти його, первенець по родовому 
праву свойму, а наймолодший по не-
долїцтву свойму; і дивувались вони один 
одному. 34І посилались їм частки сперед 
його; більша ж була частина Беняминова 
над усї частки впятеро. Пили вони й по-
пивали із ним у веселостї. 

44І повелїв Йосиф старшому над госпо-
дою його говорючи: Посповнюй людям 
торби пашнею, скільки винесуть, і повк-
ладай кожному гроші в усьтє торби його 
зверху. 2А чашу мою срібну вложи в 
торбу меньшому і гроші його за пашню. І 
зроблено по слову Йосифовому. 3День 
заднився, людей одпущено, самих і ос-
лят їх. 4Вийшовши вони з городу, не ві-
дойшли ще далеко, як повелїв Йосиф 
домозверхникові свойму: Гой! уставай, 
та вганяй слїдом за людьми; наздожени 

їх і скажи: Так се ви платите злом за до-
бро? 5Та ж се кубок, що пє з його пан мій; 
він же й ворожбу ворожить по йому. Зло 
вдїяли ви таке заподїявши. 6Наздогна-
вши ж їх, каже по наказу сьому. 7Вони ж 
йому: Про що говорить пан добродїй 
слова такі? Не таківські раби твої, не 
зроблять по слову сьому. 8Ми ж тобі ті 
гроші, що познаходили в торбах у себе, 
вернули з Канаан землї: Як же б украли 
з дому в пана твого срібло чи золото? 9У 
кого з рабів твоїх воно знайдеться, тому 
смерть, а ми будемо рабами панові на-
шому. 10Він же каже: Нехай же й се, як 
мовляли, так буде. У кого воно знай-
деться, нехай буде мій раб, ви ж чисті бу-
дете. 11І метнулись, і скинув кожен 
торбу свою на землю, і розвязав кожен 
торбу свою. 12І шукав, від старшого по-
чавши, докіль дойшов до меньшого, та й 
знайшов чашу в торбі Беняминовій. 13І 
пороздирали одїж свою, і навючивши ко-
жен осла свого, вернулись у го-
род. 14Увійшов же Юда й браттє його до 
Йосифа в будинок, він же був там, та й 
попадали перед ним на долївку. 15Каже 
ж їм Йосиф: Що се за дїло ви вдїяли? 
Хиба не відаєте, що нема такого ворож-
бита, як я? 16Каже ж Юда: Що відкажемо 
панові добродїєві мойму, що промо-
вимо? Або чим оправдуватись нам? Бог 
ізнайшов кривду в рабів твоїх. Оце ж ми 
раби панові добродїєві нашому, і ми й він, 
у кого знайшлась чаша. 17І каже він: 
Таку річ не менї вчинити. Той, у кого 
знайшовся кубок, буде менї раб; ви ж 
ідїте до панотця вашого не зайняті в не-
волю. 18Приступивши ж до його Юда, 
каже: Благаю й молю тебе, пане доб-
родїю, дозволь рабові твойму промовити 
слова в уші пана добродїя свого, і не про-
гнївись на раба твого; ти ж бо єси з Фа-
раоном рівен. 19Пане добродїю! Питав 
єси в рабів твоїх словами: чи маєте отця 
або брата? 20І промовили ми панові до-
бродїєві: Є в нас отець старенький і 
хлопя старощів його, а брат його вмер, 
він же один остався у матері своєї, і пан-
отець улюбив його. 21Ти ж мовляв ра-
бам твоїм: Приведїте до мене, щоб я 
споглянув на його. 22І відказали ми па-
нові добродїєві: Неможлива річ хлопцеві 
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покинути панотця свого; коли ж покинув 
би панотця свого, умер би. 23Ти ж про-
мовив єси до рабів твоїх: Як не прийде 
брат меньший ваш, більш не бачити 
мете лиця мого. 24Сталося ж, як прий-
шли ми до раба твого, панотця нашого, 
повідали ми йому слова пана добродїя 
нашого. 25Каже ж нам панотець наш: 
Ідїть, ізнов та купіте трохи збіжа. 26Ми ж 
відказали: Не можлива річ ійти! Коли ж 
брат наш меньший пійде з нами, пій-
демо; бо шкода вбачати нам у вічі мужа 
громадського того, як брат наш меньший 
та не буде з нами. 27Каже ж раб твій, 
панотець наш, до нас: Ви знаєте, що 
двох уродила менї жена моя. 28І один 
пійшов од мене, і казав я: Певно розір-
вано його на шматтє, та й не бачив його 
й досї. 29Коли ж оце візьмете й сього від 
мене, і станеться йому пригода, зведете 
старощі мої в смутку на той сьвіт. 30Тим 
же то, як пійду я до раба твого, панотця 
мого, та хлопця не буде з нами? Душа ж 
бо його та звязана з душею ма-
лого, 31Так станеться таке, що як поба-
чить, що нема хлопця з нами, то певно й 
раби твої зведуть сиве волоссє раба 
твого, панотця нашого, смутком в зе-
млю. 32Бо раб твій зробивсь порукою 
мойму панотцеві за хлопця, і ясив: Коли 
не приведу його до тебе, так нехай буду 
непрощений тобі до віку. 33Тим же то 
буду тепереньки замість хлопця тобі ра-
бом, а хлопець нехай іде з браттєм 
своїм. 34Як бо менї йти до панотця, хло-
пця ж не буде зо мною? Не мушу вбачати 
лихої години, що побє панотця мого. 

45І не здолїв більш перемогати себе пе-
ред усїма, що стояли навкруги, і закри-
чав: Геть усї від мене! І не зісталось нї-
кого при Йосифі, як признававсь браттю 
свойму. 2І заплакав у голос, і почули Еги-
птяне й уся господа Фараонова. 3І каже 
Йосиф браттю свойму: Я Йосиф! Чи жив 
іще панотець мій? І не здолїли брати від-
казати йому; стрівожились бо перед 
ним. 4Каже ж Йосиф браттю свойму: 
Приступіте до мене. І приступили. І каже: 
Я Йосиф, брат ваш, що продали ви в Еги-
пет. 5Тепер же не сумуйте, і не вдавай-
тесь у тугу, що продали мене сюди; про 

те бо, щоб ми були живі, послав мене Бог 
перед вами. 6Се ж бо вже друге лїто го-
лодує земля, а ще пять років осталось, 
що не буде нї оранки нї жнив. 7І послав 
мене Бог поперед вами переховати вам 
останок на землї, і ратувати ваші душі 
великим поратунком. 8Оце ж не ви пос-
лали мене сюди, а Бог, і зробив мене от-
цем Фараонові, і паном усього його дому, 
і зверхником усієї землї Египецької. 
9Ідїте ж хутко до панотця мого, і промо-
вте йому. От що говорить син твій Йо-
сиф: Бог зробив мене паном усього Еги-
пту; йди ж до мене, не гайся. 10І осяде-
шся в Гозен землї, і будеш поблизу в 
мене, ти й дїти твої, і твоїх дїтей дїти, і 
вівцї твої, й воли твої, і все твоє. 11І хар-
чувати му тебе; ще бо пять год буде го-
лодних на землї, ато дійшов би до злид-
нїв і ти і дом твій і все твоє. 12Оце ж очі 
ваші бачили й очі Беняминові, брата 
мого, що се уста мої промовляють до 
вас. 13Возвістїте панотцеві мойму про 
всю славу мою в Египтї і про все, що ви 
бачили, та хутенько приведїте панотця 
мого сюди. 14І впавши на шию Бенями-
нові, братові свойму, плакавсь над ним; і 
Бенямин плакавсь на шиї в його. 15І цї-
луючи все браттє своє, плакавсь над 
ними, а потім промовляли до його брати 
його. 16І пронеслась чутка про се до гос-
поди Фараонової: Поприходили браттє 
Йосифове! І любо се було Фараонові й 
дворянам його. 17Озветься ж Фараон до 
Йосифа: Скажи браттю твойму. От що 
вчинїте: Понавючуйте скотину свою та 
йдїть у Канаан землю, 18І, взявши ба-
тька вашого й родину вашу, прибувайте 
до мене; дам вам що найлучче в землї 
Египецькій, і живити метесь плодами зе-
млї. 19Ти ж повели їм узяти колесницї з 
Египецької землї про дїтей ваших, і жен 
ваших, і взявши батька вашого прибу-
вайте; 20І не жалуйте домівок ваших; всї 
бо Египецькі блага вам будуть. 21І вчи-
нили так дїти Ізрайлеві, і дав їм Йосиф 
колесницї по слову Фараоновому, і дав 
їм харчі на дорогу. 22І дав усїм їм на пе-
реміну одежі на дорогу, Беняминові ж 
дав триста секлїв срібла і пять одежин на 
переміну. 23А панотця свого він обіслав 
тим же робом і дав: десять ослів з 
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уюками всїх благ Египецьких, і десять ос-
лиць, вюкованих пашнею та хлїбом, і на-
їдками панотцеві свойму на до-
рогу. 24Так відпустив своє браттє, і ру-
шили; і каже їм: Гледїть, незаїдайтесь у 
дорозї. 25І вийшли з Египту, і прийшли в 
Канаан землю до Якова, батька 
свого. 26І оповідали йому говорючи: Ще 
жив Йосиф, і він господарує над усїєю зе-
млю Египецькою. І зомлїло серце Яко-
вове, не звірявся бо їм. 27Но переказу-
вали йому всї слова Йосифові, що про-
мовляв до них, і як побачив колесницї, 
що послав Йосиф по його, тодї ожив дух 
Яковів, отця їх. 28І каже Ізраїль: Буде з 
мене! Йосиф, син мій, іще жив! Пійду, по-
бачу його перш нїж умірати менї. 

46І рушив Ізраїль з усїм своїм, і прийшов 
до Бейер-Саби, і принїс жертву Богові 
отця свого Ізаака. 2І рече Бог до Ізраїля 
в привиддях ночних, і рече: Якове! 
Якове! Він же озвавсь: Чую! 3І рече: Я 
Бог, Бог отцїв твоїх. Не опасуйся спусти-
тись у Египет; народом бо великим сот-
ворю тебе там. 4Я сам із тобою спущусь 
у Египет, і я ж возведу тебе, і Йосиф по-
ложить руку свою на очі твої. 5І рушив 
Яков од Бейер-Саби, і повезли сини Ізра-
їлеві панотця свого і малечу свою, і жени 
свої на колесницях, що послав Фараон 
по його. 6І позабирали статки свої й усе 
майно, що надбали в Канаан землї, і при-
були в Египет Яков і все насїннє його з 
ним. 7Сини свої і сини синів своїх, дочки 
свої і дочки синів своїх, і все насїннє своє 
привів у Египет із собою. 8Се ж імена си-
нів Ізрайлевих, що поприходили в Еги-
пет: Яков та сини його; первенець Яко-
вів: Рубен. 9Синове ж Рубенові: Ганох та 
Паллуй, Хезрон та Кармїй. 10Синове ж 
Симеонові: Ємуїл і Ямин та Огад та Яхин 
та Зогар та Савул, син Канаанки. 11Си-
нове ж Левієві: Герсон, Кагат та Мера-
рій. 12Сини ж Юдові: Гер та Онан та 
Села та Перез та Серах; повмирали ж 
Гер та Онан у Канаан землї. А синове Пе-
резові були: Гезрон та Гамуль. 13Синове 
ж Іссахарові: Тоса та Пува та Йов та 
Симрон. 14Синове ж Зебулонові: Серед 
та Елон та Яхлеїль. 15Се Леїні синове, 
що вродила Яковові в Падан-Арамі, та 

Дину, дочку його. Усїх душ синів його і 
дочок його трийцять і три душі. 16Синове 
ж Гадові: Зифйон та Гаггій, Сунїй та 
Єзбон, Єрій та Ародїй та Арелїй. 17Си-
нове ж Ассерові: Імна та Ішва та Ішвій та 
Берія, та Сераха, сестра їх. Синове ж Бе-
рієві: Гебер та Малкієль. 18Се сини 
Зелфи, що дав Лабан Леї, дочцї своїй, 
що вродила їх Яковові шіснайцятеро 
душ. 19Синове ж Рахелї, жони Яковової: 
Йосиф та Бенямин. 20І родились Йоси-
фові в Египецькій землї: Манассій та 
Ефраїм, що вродила йому Асната, дочка 
Потифара, сьвященника Онського. 
21Синове ж Беняминові: Бела та Бехер 
та Асбель, Гера та Нааман, Єхій та Рош, 
Муппим та Гуппим та Ард. 22Се синове 
Рахелині, що вродила їх Яковові, всїх, 
душ чотирнайцятеро. 23Синове ж Да-
нові: Гусим. 24Синове ж Нафталїєві: 
Яхзеєль та Гунїй та Єзер та Силлем. 
25Се синове Білжині, що дав її Лабан 
Рахелї, дочцї своїй, і вродила їх Яковові 
всього сїм душ сих. 26Усїх же душ, що 
поприходили з Яковом в Египет, і що по-
виходили з чересел його, опріч жінок си-
нів Яковових, всїх душ шістьдесять і 
шість. 27Синове Йосифові, що понаро-
джувались йому в Египтї, дві душі. А всїх 
душ дому Яковового, що прийшли з Яко-
вом у Египет, душ сїмдесять. 28Юду ж 
послав перед собою до Йосифа направ-
ляти лице його до Госену. Як прибули ж 
вони в Госен землю, 29Запріг Йосиф ко-
лесницю свою, і поїхав назустріч Ізраї-
леві, панотцеві свойму в Госен, і побачив 
його, і впав йому на шию, і плакався пла-
чем великим. 30І каже Ізраїль до Йо-
сифа: Тепер хоч і вмерти, бо побачив 
лице твоє; жив єси! 31І каже Йосиф 
свойму браттю та всему домові панотця 
свого: Поїду, сповіщу Фараона, і скажу 
йому: браттє моє, та дом панотця мого, 
що були в Канаан землї, прибули до 
мене. 32Вони ж чабани собі; їх ремество 
було випасувати скотину, і поприганя-
лись із вівцями й товариною і з усїм ста-
тком своїм. 33Як же прикличе вас Фа-
раон, і скаже вам: Яке ваше ремес-
тво? 34Кажіте: Чабани єсьмо, раби твої, 
змалку та й по сей день, і ми й батьки 
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наші, щоб вам осїстись у Госен землї. 
Чабанами ж бо гидують Египтяне. 

47І прибув Йосиф і спосвістив Фараона 
й каже: Панотець мій і браттє моє, з вів-
цями й товариною й з усїм статком своїм, 
прибули із Канаан землї, і се вони в 
Госен землї. 2Та й із браття свого взяв 
пятеро чоловіка, та й поставив їх перед 
Фараоном. 3І промовив Фараон до 
браття Йосифового: Яке ремество 
ваше? Вони ж відказали Фараонові: Ча-
бани, раби твої, ми й батьки наші змалку 
та й по сей день. 4Мовляли вони й надто 
Фараонові: Перебувати в землї поприга-
нялись; нема бо пасовища вівцям у рабів 
твоїх; опанував бо голод Канаан землю. 
Тепереньки ж благаємо, дозволь осели-
тись у Госен землї. 5І промовив Фараон 
Йосифові: Отець твій і браттє твоє при-
були до тебе. Се земля Египецька перед 
тобою. На щонайлуччій землї осели отця 
твого і браттє твоє. 6Нехай селяться в 
Госен землї; і коли знаєш яких людей 
спосібних між ними, так настанови їх до-
глядниками над скотиною моєю. 7І при-
вів Йосиф отця свого, та й поставив його 
перед Фараоном. І благословив Яков Фа-
раона. 8І промовив Фараон до Якова: 
Скільки років життя твого? 9І каже Яков 
Фараонові: Життя мого на сьвітї сто і 
трийцять лїт. Малі й важкі були лїта 
життя мого, не досягли до лїт життя отцїв 
моїх на сьвітї. 10І благословивши Яков 
Фараона, вийшов зперед Фараона. 11І 
поселив Йосиф панотця свого й браттє 
своє, і дав їм державу в землї Египецькій, 
на луччій землї, в Раємзес землї, як по-
велїв Фараон. 12І надїляв Йосиф отця 
свого й браттє своє й усю родину хлїбом, 
по лїчбі дїтей. 13Хлїба ж не стало по всїй 
землї, голод бо тяжкій був; омлївала й 
Египецька земля й Канаан земля з голо-
днечі. 14І позбирав Йосиф усї гроші, які 
знайшлись у землї Египецькій і в Канаан 
землї, за хлїб, що куповали люде; і пов-
носив Йосиф усї гроші в палати Фарао-
нові. 15І як повитрачувано всї гроші в зе-
млї Египецькій і в Канаан землї, поприхо-
дили тодї всї Египтяне до Йосифа гово-
рючи: Дай нам хлїба! Чому бо вмірати 
нам перед віччу в тебе? Кінець бо вже 

нашим грошам. 16І каже їм Йосиф: Так 
пригоньте скотину вашу, я й давати му 
вам хлїба за скотину, коли кінець вашій 
грошві. 17І стали приганятись із скотом 
до Йосифа, і давав їм хлїба Йосиф за 
конї, й за вівцї, й за воли, і за осли; і про-
харчував хлїбом їх за всю скотину їх у 
тому роцї. 18І минув той год, і поприхо-
дили до його на другий год і мовляли до 
його: Не таїти мемо від пана добродїя 
нашого, що наші гроші повитрачувались, 
а наша скотина в нашого пана добродїя. 
Не зісталось перед віччу в пана добродїя 
нашого вже нїчого, як тільки тїло наше та 
земля наша. 19Чи то ж нам гинути перед 
очима в тебе, і нам, і нашій землї? Купуй 
нас і землю нашу за хлїб, і будемо самі й 
земля наша рабами Фараонові. Давай 
нам тільки насїння на засїв, та й живі бу-
демо, не помремо, і земля не спустїє. 20І 
поскуплював Йосиф землю Египецьку 
Фараонові; попродали бо Египтяне зе-
млю свою Фараонові через те, що голод 
опанував їх. І земля стала Фараоно-
вою. 21А людей попереселяв він у го-
роди з одного кінця Египту та й до дру-
гого. 22Тільки землї сьвященників не по-
скуплював, одержали бо сьвященники 
свій пай од Фараона і жили з того паю, 
що давав їм Фараон; тим і не попродали 
вони землї своєї. 23І каже Йосиф усїм 
Египтянам: Оце купив я вас і землю вашу 
Фараонові. От вам насїннє, возьміте і за-
сївайте землю. 24А з урожаю давати 
мете пятину Фараонові, чотирі ж пятини 
будуть вам на засїв землї, та про малечу 
вашу. 25І казали: Вирятував єси нас од 
смертї; дай же нам ізнайти ласку в очу в 
тебе, пане добродїю, щоб нам бути ра-
бами Фараонові. 26І поставив їм Йосиф 
устав аж по сей день, пятину з землї да-
вати Фараонові. Тілько земля сьвящен-
ників не зробилась Фараоновою. 27І про-
бував Ізраїль у землї Египецькій, у Госен 
землї, і мали вони в їй наслїдню державу, 
і були плодющі й намножувались ве-
лико. 28І пожив Яков у землї Египецькій 
сїмнайцять років, а було днїв Якового 
життя сто і сорок і сїм років. 29І прийшла 
година Ізраїлеві вмерти. І прикликав 
сина свого Йосифа і каже йому: Коли 
знайшов я ласку в очах твоїх, підложи 
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руку твою під стегно моє, що сотвориш 
надо мною милость і правду. Не ховай 
мене в Египтї! 30Нї! хочу лежати з от-
цями моїми, і винесеш мене з Египту, та 
й поховаєш мене в гробовищі їх. Він же 
каже: Сотворю по слову твойму. 31І 
каже: Кленись менї! І поклявсь йому: І 
приклонився Ізраїль на підголовку пос-
телї своєї. 

48І сталося після річей сих, що повідано 
Йосифові: Панотець твій знемагає. І взя-
вши два сини свої, Манассію та Ефраїма, 
вибрався в дорогу. 2І повідано Яковові: 
Син твій Йосиф іде до тебе. І вкрепив-
шись Ізраїль сїв на постелї. 3І каже Яков 
до Йосифа: Бог мій явивсь менї в Лусї, в 
Канаан землї, і благословив мене. 4І 
рече менї: Се я вирощу тебе і намножу 
тебе, і сотворю тебе купою народів, і дам 
тобі землю сю і насїнню твойму по тобі у 
державу віковічню. 5Тепер же два сини 
твої, що вродились тобі в землї Египець-
кій, перше мого прибуття до тебе в Еги-
пет, мої вони: Ефраїм та Манассій; як Ру-
бен і Симеон будуть мої. 6Сини, що поя-
виш по сих, будуть уже твої, і називати 
муться по прізвищам браття твого в на-
слїддї свойму жеребовому. 7Я ж, як ій-
шов із Падан-Арама, умерла Рахеля, 
мати твоя, в Канаан землї в дорозї до 
Ефрата, се Бетлегем. 8Побачивши ж Із-
раїль сини Йосифові, каже: Хто се? 9І 
каже Йосиф панотцеві свойму: Се мої 
сини, що Бог дав менї тутеньки. І каже 
Яков: Приведи їх до мене, щоб їх благо-
словити. 10Очі ж Ізраїлеві тяжко бачили 
від старощів і не зміг розгледїти. 11І каже 
Ізраїль до Йосифа: Не думав я вбачати 
лице твоє, аж ось Бог показав менї і 
насїннє твоє. 12І вивів їх Йосиф із між 
колїн його, та й уклонивсь йому лицем до 
землї. 13І взявши Йосиф два сини свої, 
Ефраїма в правицю, проти лївиці Ізраї-
левої, Манассію ж у лївицю, проти пра-
вицї Ізраїлевої, наблизив їх до його. 14І 
простягнув Ізраїль правицю і положив на 
голову Ефраїмову, - був же він молод-
ший - а лївицю на голову Манассієву; по-
ложив руки на вхрест, був бо Манассій 
первенець. 15І благословив Йосифа, і 
каже: Бог, що перед ним ходили отцї мої, 

Авраам та Ізаак, Бог, що годував мене 
змалечку та й до сього дня, 16Ангел, що 
вирятував мене з усякого лиха, нехай 
благословить хлопята сї, і прозветься в 
них прізвище моє і прізвище отцїв моїх, 
Авраама та Ізаака, і нехай виростуть у 
множество многе на землї. 17І побачив 
Йосиф, що положив панотець його руку 
правицю свою на голову Ефраїмову, і не 
гаразд йому здалось воно, і прийняв Йо-
сиф руку панотцеву, щоб з голови Ефра-
їмової перенести на голову Манассі-
єву 18І каже Йосиф панотцеві свойму: 
Не тако, панотченьку! Сей бо первенець; 
положи руку твою правицю на голову 
йому. 19І не схотїв отець його, і каже: 
Знаю, синку. І він буде народом, і він 
буде великий; но брат його молодший бі-
льший над його буде, і насїннє його буде 
купою народів. 20І благословив їх того ж 
дня, і каже: Тобою благословляти ме Із-
раїль говорючи: Зроби тебе Боже рівнею 
Ефраїмові й Манассієві! І поставив 
Ефраїма перше Манассія. 21І каже Ізра-
їль Йосифові: Се я вміраю; но Бог буде з 
вами, і верне вас ізнов у землю отцїв ва-
ших. Я ж тобі над брати надїлив країну, 
що одняв я в Аморія моїм мечом і моїм 
луком. 

49І прикликав Яков сини свої і каже: 2Ой 
синове Якова! Скуптеся докупи, та пос-
лухайте, що скаже вам отець Ізра-
їль. 3Ти, мій первенче, Рубене, сило моя 
перва! Ти й поважен, ти й потужен, всїх 
ти переважив, 4Та филюєшся водою, за-
дню пасти будеш; лїг бо на отецьке ложе, 
ложе ти зневажив, і зневажив і споганив 
батькову постелю! 5Симеоне й ти Левію! 
Браттє ви між браттєм, та сестра знаря-
ддє в зрадї кривдї стала. 6Не ввійду я в 
вашу раду, поки й тху тихого, і до змови 
не пристану серцем чистим, чесним. Бо 
вони людей в завзяттї мучили, вбивали, 
в безумі свойму терзали навіть і ско-
тину. 7Проклинаю їх нелюдське дике їх 
завзяттє; їх в Ізраїлї розсїю, звергну у 
Якові. 8Юда! Тебе возхвалить рідне 
браттє ревно, і вклонятись тобі будуть 
батька твого дїти. 9Юда левчук голод-
ний; ситим будеш, синку, і хижацтвом 
пійдеш в гору; левом опочинеш: Мов той 
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лев заляжеш спати, страшен, як левиця; 
хто зосьмілиться збудити, сон його стрі-
вожить? 10В Юди не похитнеться берло 
між колїньми, докіль мир постане в лю-
дях, чаяннє в народах. 11В виноградї він 
привяже знїжене ослятко, у найкращому, 
ослицї мазану дитину. У винї одежу ви-
прав, платтє у червонім. 12Од вина поту-
манїли ясні очі в його, од молока по-
білїли в його ситі зуби. 13Зебулон се-
дить над морем, судна знай вітає; його 
слуги пробувати будуть і в Си-
донї. 14Іссахар - осел костлявий між 
двома хлївами. 15Бачить, що в землї ро-
дющій люба річ спочити; і на панщинї гне 
спину під тягар, працює. 16Дан свій люд 
судити буде, рід свій в Якові. 17Дан ле-
жати на дорозї гадиною буде. Вкусить він 
коня за ногу, скине й їздеця він; навпаки 
впаде злякавшись, у сїдлї не вси-
дить. 18На твою вповаю поміч, Iоуе, мій 
Боже! 19Гад - напре на його військо, він 
побє потужне. 20Ассер у життї роскішнім 
їсти ме хлїб з туком, ласощі царські усїм 
він вистачати буде. 21Нафталїй гіллє ро-
зкине пишним дубом. 22Йосиф же, се ві-
тка добра з дерева, що родить над кри-
ницею, да й стеле яблука по 
муру. 23Нацїлялись в його з лука, стре-
лили, та лук свій 24Він удержав у потузї. 
Руцї не послабли. 25Всемогущий благо-
датно, синку, тебе кропить з неба гар-
ними дощами, із землї годує. 26Ті ж бо 
всї благословення, що дознав отець твій, 
взяли гору над горами, вічними холмами. 
Ой нехай же на голову всї Йосифові зій-
дуть і на тїмє осяйного князя між бра-
тами! 27Бенямин, се в нас вовцюга, на-
ситу не знає; вранцї - він жере поживу, в 
вечір - здобич дїлить. 28Усе це дванай-
цятеро поколїнь Ізрайлевих, і се промо-
вив до них отець і благословив їх кож-
ного, по благословенню його благосло-
вив їх. 29І заповідав їм, і каже їм: Я при-
горнусь до народу мого. Поховайте мене 
з отцями моїми в печері, що на полї 
Ефроновому Гетієвому, 30В печері, що 
на полї Макпелевому, що перед Мамрій-
щиною в Канаан землї, що купив Авраам 
у Ефрона Гетія у державу на гробовище. 
31Там поховано Авраама й Сарру, жону 
його; там поховано Ізаака й Ребеку, жену 

його, і там поховав я Лею. 32Куплене 
поле й печера на йому в синів Гето-
вих. 33І переставши Яков чинити заповіт 
синам своїм, простягнув нозї свої на по-
стелї і розлучивсь із душею, та й пригор-
нувсь до народу свого. 

50І впав Йосиф на лице панотцеві 
свойму, плакав по йому і цїлував його. 2І 
повелїв Йосиф слугам-лїкарям своїм ба-
льзамувати панотця свого, і набальзаму-
вали лїкарі Ізраїля. 3І сповнилось йому 
сорок день, бо стілько день лїчять про 
тих, що набальзамовали, і плакавсь по 
йому Египет сїмдесять день. 4Як же ми-
нули плакальні днї, каже Йосиф домові 
Фараоновому і промовив: Коли знайшов 
я ласку в вас ув очу, прошу вас, промо-
вте в слух Фараонові слово таке: 5Пан-
отець мій закляв мене говорючи: Се я 
вміраю. У гробовищі мойму, що купив я в 
Канаан землї, там поховай мене. Так оце 
благаю тебе, пусти мене ійти, та похо-
вати панотця мого, і вернусь. 6І каже Фа-
раон: Іди й поховай отця твого по слову 
клятьби твоєї: 7І пійшов Йосиф ховати 
батька свого, і піднялись із ним усї дво-
ряне Фараонові, дуки господи його й усї 
дуки землї Египецької, 8І ввесь дом Йо-
сифів і його батька дом, тільки малеча їх, 
та вівцї їх, да товарина їх, позоставались 
у Госен землї. 9І пїднялись із ними й ко-
лесницї й комонник, була громада ве-
лика вельми. 10І прийшли аж до току 
Атадового, що по тім боцї Йорданї, і ри-
дали там риданнєм великим і тяжким ве-
льми. І зробив там голосїннє панотцеві 
свойму семиденне. 11І бачили осадники 
Канаанські, похорон коло току Атадового 
й мовляли: Гіркі сї поминки Египтянів! 
Тим і проложено врочищу тому прізвище 
Авель-Мизраїм, по тім боцї Йорданї. 12І 
вчинили йому так синове його, як він за-
повідав. 13Бо взяли його синове його в 
землю Канаанську, та й поховали його в 
печері на Макпелевому полї, що купив 
Авраам з полем у державу на гробовище 
у Ефрона Гетя проти Мамрійщини. 14І 
вернувсь Йосиф у Египет сам і браттє 
його і всї що піднялись із ним ховати ба-
тька його. 15Бачивши ж браттє Йоси-
фове, що помер отець їх, мовляли: Може, 
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зненавидить нас Йосиф, і віддячить нам 
за все зло, що заподїяли йому. 16І пос-
лали посли до Йосифа говорючи: Пан-
отець заповідав перед смертю своєю 
так: 17Ось як промовте до Йосифа: Про-
сти братам твоїм переступ їх і гріх їх, що 
вони тобі заподїяли зло. Благаємо ж 
тебе, прости переступ рабам Бога ба-
тька твого. І плакавсь Йосиф, як промов-
ляли вони до його. 18І прийшли до його 
самі брати його, і впавши перед його ли-
цем, промовляли: Се - ми раби в 
тебе. 19І каже до них Йосиф: Не лякай-
тесь; хиба я замість Бога? 20Хоч ви змо-
влялись проти мене, та Бог те обернув 
на добре, щоб так було, як тепер, і виря-
тувалось много людей у голод-
нечу. 21Тим же то не лякайтесь тепер. Я 

годувати му й вас і малечу вашу. І втїшив 
їх і промовляв до них прихильно. 22І про-
бував Йосиф в Египтї сам і батька його 
дїти. І пожив Йосиф сто і десять ро-
ків. 23І вбачав Йосиф Ефраїмові дїти до 
третього роду; сини ж Махирова, сина 
Манассієвого, роджались на колїна Йо-
сифові. 24І каже Йосиф браттю свойму 
говорючи: Я вміраю, Бог же навідається 
до вас і виведе вас із землї сієї в землю, 
що про неї клявся отцям нашим Авраа-
мові, Ізаакові й Яковові. 25І закляв Йо-
сиф сини Ізраїлеві, говорючи: Бог певно 
навідається до вас, а ви винесїть і костї 
мої звідсї з вами. 26І скіньчивсь Йосиф 
бувши лїт ста і десяти, і набальзамували 
вони його, та й положили його в трумну в 
Египтї. 
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1Се ймена в синів Ізраїлевих, що попри-
ходили в Египет вкупі з Яковом. Кожен з 
усїм домом своїм прийшов. 2Рубен, Си-
меон, Левій, Юда, 3Іссахар, Зебулон та 
Бенямин, 4Дан та Нефталїй, Гад та 
Ассер. 5Було ж усїх душ, що повиходили 
з чересел Яковових, сїмдесять душ. Йо-
сиф же був в Египтї. 6І вмер Йосиф, і всї 
брати його, і весь той рід. 7Ізрайлитяне 
ж та були плодющі, і розростались і на-
множувались, і впотужнювались перева-
жливо, і сповнилась ними земля. 8Устав 
же царь новий над Египтом, що не знав 
Йосифа. 9І каже народові свойму: Та се 
ж нарід Ізраїльський більший і потуж-
нїщий над нас. 10Нумо перехитрувати їх, 
ато намножаться і як випаде нам війна, 
так пристануть і вони до ворогів і бити 
муть на нас, та й вийдуть із нашої зе-
млї. 11І поставлено над ними приставни-
ків в роботї, щоб їх мучили панщиною 
своєю; і збудували вони харчові городи 
Фараонові: Питом і Раємзес. 12Но що 
більш мучили їх, то все більш намножу-
вались вони і вбивались у силу. І стало 
потїсно Египтянам од Ізрайлитян. 13І 
приневолювали Египтяне Ізрайлитян аж 
надто до роботи. 14І гірко було їм жити в 
тяжкій неволї, на глинищах та цегельнях, 
та й у всякій польовій роботї, що прига-
няли їх до неї під пригоном. 15І каже 
царь Египецький бабам сповитухам Єв-
рейським, одна була на імя Сифра, друга 
на імя Пуя, 16І каже: Як бабувати мете в 
Єврейських жінок, дак придивляйтесь: 
коли син, убивайте, а дочка, нехай 
жиє. 17Та побоялись баби сповитухи 
Бога, і не чинили так, як повелїв їм царь 
Египецький, а лишали при життю хлопя-
ток. 18І прикликав царь Египецький баби 
сповитухи, та й каже їм: Про що ви таке 
чините й лишаєте живих хлопяток? 19І 
кажуть баби сповитухи Фараонові: Бо 
Єврейки не такі, як Египтянки: молодицї 
вони моторні; нїм прийде баба, вони ро-
дять. 20І допомагав Бог бабам сповиту-
хам, і намножувались люде й употужню-
вались велико. 21А за те, що боялись 
баби сповитухи Бога, погоджував їм Бог 
у домівках. 22І повелїв Фараон усьому 
народові свойму словами: Усякого сина, 

що народиться в Євреїв, кидайте в ріку, 
а всяку дочку доглядайте. 

2І був чоловік із дому Левієвого, і взяв 
собі жінку Левіївну. 2І завагонїла й уро-
дила сина; бачивши ж, яке воно гарне, 
таїлась із ним три місяцї. 3А як не в мо-
готу було вже таїтись, зробила йому 
скринечку з рогожини, та обмазала її ма-
зюкою, осмолила смолою, та й поста-
вила між осет уз беріг ріки. 4І наглядала 
сестра віддалеки, щоб знати, що ста-
неться йому. 5І спустилась дочка Фарао-
нова купатись у ріцї, а її рабинї прихо-
дили уз ріку берегом. І вгледївши скри-
ньку проміж осетом, послала рабиню й 
узяла її. 6Відтуливши ж, бачить немов-
ляточко в скриньцї, плачуще хлопятко. І 
змилосердилась дочка Фараонова, і 
каже: Се з Єврейняток. 7Каже тодї сес-
тра хлопчикова дочцї Фараоновій: По-
біжу я, покличу тобі мамку з Єврейок, 
щоб згодувала тобі хлопятко! 8І каже їй 
дочка Фараонова: Біжи! І побігла дївчи-
нка і кликнула хлопчикову матїр. 9І каже 
їй дочка Фараонова: Возьми немовлятко, 
та згодуй менї його; я ж дам тобі 
плату. 10І знялось на ноги хлопятко, і 
привела його до дочки Фараонової, і був 
у її за сина. І дала йому імя Мойсей; бо, 
каже, з води взяла його. 11І стало з того 
часу, як Мойсей був уже дорослий, що 
вийшов до браття свого, та й дививсь на 
їх тягарі, та й побачив, як Египтянин бє 
Єврея зміж братів його. 12Озирнувшися 
ж сюди й туди, і не вбачаючи нїкого, убив 
Египтянина та й сховав його в піску. 13І 
вийшов другого дня, аж се двоє Євреїв 
бються; він і каже тому, хто скривдив: 
Про що нївечиш товариша? 14Він же 
каже: Хто тебе настановив старшим і су-
ддею над нами? Хиба задумав убити й 
мене тим робом, як убив Египтянина. І 
злякався Мойсей і каже сам собі: Чи не 
виявилась лишень справа? 15І дознався 
Фараон про сю справу, та й шукав прик-
лючки, щоб убити Мойсея. І втїк Мойсей 
од Фараона, та й оселивсь у Мидиян зе-
млї. От і седить раз біля колодязя. 16А в 
сьвященника Мидиянського та було се-
меро дочок. І поприходили вони та й че-
рпали воду, та й сповняли пійла, щоб 
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понаповати вівцї батькові. 17Та посходи-
лись пастухи, та й попроганяли їх. І встав 
Мойсей та й допоміг їм, і понаповав їх ві-
вцї. 18І прийшли вони до Регуїля, батька 
свого, він і каже дочкам своїм: Чого се 
прийшли ви так заранї сьогоднї? 19І ка-
жуть вони: Якийся Египтянин визволив 
нас од пастухів, та ще начерпав доволї й 
води нам, і понаповав вівцї. 20І каже він 
дочкам своїм: А де ж він? Про що се ви 
покинули чоловіка? Кликнїте лишень 
його, щоб у нас попоїв хлїба солї. 21І 
вподобав Мойсей оселї у чоловіка сього, 
і він оддав Зипору, дочку свою Мойсе-
йові. 22І вродила вона сина, і дав йому 
він імя Герсон, бо каже: Захожим я в чу-
жій землї. 23І сталось у довгому протязї 
часу, що вмер царь Египецький. І застог-
нали Ізрайлитяне на панщинї, і знялось 
голосїннє їх до Бога про панщину. 24І по-
чув Бог голосїннє, і спогадав Бог заповіт 
з Авраамом та з Ізааком та з Яковом, 25І 
зглянувсь Бог на Ізрайлитян, і дознавсь 
про се Бог. 

3Мойсей же пас вівцї в Єтра, тестя свого, 
сьвященника Мидиянського, та й пог-
навсь з вівцями за степ, і прийшов до Бо-
жої Гореб гори. 2І явивсь йому ангел Іоуо 
ув огнистому поломї ізсеред куща терно-
вого. Побачив, що кущ горить огнем, го-
рить і не згоряє. 3І каже сам собі Мойсей: 
Зайду лишень збоку та подивлюсь на сю 
велику появу, чом не згорить купина. 4І 
побачив Іоуо, що зайшов збоку дивитись, 
і кликне його зсеред колючого куща і 
рече: Мойсею, Мойсею! 5І каже він: Ось 
я! І рече: Не наближуйся сюди; іззуй 
обувє твоє з ніг твоїх, місце бо, що на 
йому стоїш, земля сьвята. 6І рече йому: 
Я Бог отця твого, Бог Авраамів, Бог Ізаа-
ків і Бог Яковів. І затулив Мойсей вид 
собі; не важився бо дивитись на Бога. 7І 
рече Іоуо: Бачив я бідуваннє людей моїх, 
що в Египтї, і почув голосїннє їх із при-
чини приставників; знаю бо печаль їх. 8І 
зійшов я рятувати їх із потали Египецької 
та вивести їх із землї тієї, та ввести їх у 
землю добру й простору, в землю текучу 
молоком і медом, в займище Канаанське 
та Гетіївське, та Аморіївське та Ферезіїв-
ське та Євузіївське. 9І се голосїння синів 

Ізрайлевих дійшло до мене, та й бачив я 
тїсноту, що нею тїсьнять їх Егип-
тяне. 10Ійди ж оце, пошлю тебе до Фара-
она, щоб ти вивів нарід мій, сини Ізрай-
леві, з Египту. 11І каже Мойсей до Бога: 
Хто я такий, щоб менї та йти до Фараона, 
і щоб менї та вивести сини Ізрайлеві з 
Египту. 12Рече ж Бог до Мойсея: Та ж я 
буду з тобою, і се тобі знамення, що сам 
я тебе послав. Як виведеш люде мої з 
Египту, помолитесь ви Богу під горою 
сією. 13І каже Мойсей до Бога: Ну, при-
йду оце до синів Ізрайлевих і промовлю 
до них: Бог батьків наших прислав мене 
до вас, а вони скажуть менї: Яке ж імя 
йому? Що казати му їм? 14І промовив 
Бог до Мойсея: Я той, хто єсть. І рече він: 
Так промовиш до синів Ізрайлевих: Су-
щий послав мене до вас. 15І каже Бог 
знов до Мойсея: Так промовиш до синів 
Ізрайлевих: Іоуо Бог отець ваших, Бог 
Авраамів, Бог Ізааків і Бог Яковів послав 
мене до вас. Се імя моє на віки, і се моя 
память від роду та й до роду. 16Ійди та 
поскуплюй до купи старші мужі громад-
ські в синів Ізрайлевих і промов до них: 
Іоуо Бог Авраамів, Ізааків і Яковів явився 
менї глаголючи: Навідом навідавсь я до 
вас, що приключилось вам в Египтї, 17І 
рече: Виведу вас із бідування Египець-
кого в землю Канааніїв і Гетіїв і Аморіїв і 
Ферезіїв і Гевіїв і Євузіїв, в землю текущу 
молоком і медом. 18І послухають голосу 
твого, і ввійдеш ти й старші громадські 
мужі Ізрайлеві до царя Египецького, та й 
промовиш до його: Іоуо, Бог Єврейський, 
зустьрів нас, і тепер дозволь нам пійти 
на три днї ходи в степ, принести жертву 
Богу Іоуо нашому. 19Я ж відаю, що не 
дозволить вам ійти царь Египецький, нї! 
Хиба тільки через потужну руку. 20І про-
стягну руку мою, і вдарю на Египет усїма 
чудесами моїми, що сотворю між ними, а 
потім відпустить вас. 21І дам ласку лю-
дям сим в очу в Египтянів, і станеться, 
що, як вийдете, пійдете не в поро-
жнї. 22Нї! нехай усяка молодиця пожи-
чить у сусїдки своєї і в такої, що пробуває 
в господї в неї, клейноти срібні і клейноти 
золоті і шати, та й понадїваєте на сини 
ваші й дочки ваші, і пограбуєте Египтянів. 



ВИХІД 

45 

4І відказав Мойсей і каже: А як же не зві-
ряться менї, анї послухають голосу мого, 
та скажуть: Не являвсь тобі Іоуо? 2І про-
мовив до його Іоуо: Що се в руцї у тебе? 
І каже він: Палиця. 3І глаголе: Кинь її на 
землю. І кинув її на землю, і стала змієм. 
І відбіг Мойсей від його. 4І каже Іоуо Мой-
сейові: Простягни руку, та возьми за хво-
ста. І просьтяг руку і узяв його за хвоста. 
І стала палиця в руцї в його: 5Щоб упев-
нились, що явивсь тобі Іоуо, Бог батьків 
їх, Бог Авраамів, Бог Ізааків і Бог Яко-
вів. 6Каже йому Іоуо знов: Засунь руку 
твою за пазуху собі. І засунув руку за па-
зуху собі, і як вийняв її зза пазухи своєї, 
аж се рука його побілїла від прокази, як 
снїг. 7І каже знов йому: Засунь руку твою 
за пазуху собі. І засунув він знов руку за 
пазуху свою; і вийняв її зза пазухи своєї, 
і се стала вона як тїло його. 8І станеться 
коли не піймуть віри тобі, анї послуха-
ються знамення первого, так піймуть 
віри тобі й послухаються знамення дру-
гого. 9І станеться, коли не впевняться й 
сими двома знаменнями, і не послуха-
ють голосу твого, так візьмеш води річної, 
та й виллєш на суходіл, і вода, що взяв 
єси з ріки, візьметься кровю на сухо-
долї. 10І каже Мойсей Іоуо: Ой Господе! 
Не проречистий я нї здавна, нї з того 
часу, як почав єси глаголати рабові 
твойму. Нї! покволий у мові й тугоязи-
кий. 11І каже Іоуо Мойсейові: Хто дав 
уста чоловікові? Або хто сотворив нїмого, 
чи глухого, чи видющого, чи слїпуючого? 
Хиба не я, Іоуо? 12Оце ж ійди, і я буду в 
устах твоїх, і навчати му тебе, що тобі 
промовляти. 13І рече Мойсей: Молю 
тебе, Господи, вибери луччого посла. 14І 
запалав гнїв Іоуо на Мойсея, і рече: Хиба 
не знаю, що твій брат Арон, Левієнко, 
уміє добре промовляти? І се він вийде на 
зустріч тобі і, побачивши тебе, звесе-
литься в серцї свойму. 15І промовляти 
меш до його, вкладувати меш слова мої 
в уста його, я ж буду в устах у тебе і в 
устах у його, і навчати му вас, що вам чи-
нити. 16І він буде речником твоїм до лю-
дей, і він тобі буде устами, ти ж йому бу-
деш Богом. 17І сю палицю візьмеш у 
руку твою, нею сотвориш знамення. 18І 
пійшов Мойсей, та й вернувсь до Єтра, 

тестя свого, і каже: Пійду й вернусь до 
браття мого, що в Египтї, та побачу, чи 
вони ще живі. І каже Єтро Мойсейові: 
Ійди собі здоровий з миром. 19І рече Іоуо 
Мойсейові в Мидіян землї: Ійди, вер-
тайсь у Египет; повмірали бо всї, що шу-
кали душі твоєї. 20І взяв Мойсей жену 
свою та хлопята свої, посадив їх на осла, 
та й вернувсь у Египет. І взяв Мойсей же-
зло Боже в руку свою. 21І рече Іоуо Мой-
сейові: Як прийдеш в Египет, гляди, усї ті 
чудеса, що вложив я в руку твою, щоб ти 
сотворив перед Фараоном. Я ж зака-
меню серце йому, і не відпустить лю-
дей. 22Ти ж промовляти меш до Фара-
она: Тако глаголе Іоуо: Мій син, мій пер-
венець Ізраїль. 23І глаголю тобі: Відпу-
сти сина мого, щоб він служив менї. Як 
же не схочеш відпустити, знай, я вбю 
сина твого, первенця твого. 24І сталось у 
дорозї, на попасї, що стьрів Іоуо його та 
й хотїв убити. 25І взяла Зипора гострого 
кременя, та й обрізала крайнє тїлце в си-
нка свого, та й кинула до ніг йому, і каже: 
Крівавий жених ти менї. 26І відійшов геть 
від його. Казала тодї вона: Крівавий же-
них задля обрізання. 27І рече Іоуо Аро-
нові: Вийди в степ на зустьріч Мойсейові. 
І пійшов і зустьрів його під горою Божою, 
та й поцїлував його. 28І повідав Мойсей 
Аронові всї слова Іоуо, що послав його, й 
усї знамення, що заповідав йому. 29І пій-
шов Мойсей з Ароном і поскуплювали до 
купи всїх старших мужів громадських Із-
раїля. 30І промовив Арон усї слова, що 
глаголав Іоуо до Мойсея, і сотворив зна-
мення перед людьми. 31І вірували люде, 
і чувши, що Іоуо навідавсь до синів Ізрай-
левих, і що зглянувсь на їх бідуваннє, по-
хилились і поклонились до землї. 

5Після сього ввійшов Мойсей із Ароном 
до Фараона та й промовили йому: Так 
рече Іоуо, Бог Ізраїлїв: Відпусти люде мої, 
щоб сотворили сьвято менї в степу. 2І 
каже Фараон: Хто сей Іоуо, щоб я послу-
хав голосу його, та відпустив сини Ізрай-
леві. Не знаю Іоуо і не відпущу Ізраїля. 3І 
кажуть йому: Бог Єврейський зустьрів 
нас; так дозволь нам пійти за три днї 
ходи в степ і принести жертву Іоуо, Богу 
нашому, щоб не вдарив на нас мором 
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або мечем. 4І каже їм царь Египецький: 
Про що ти, Мойсею, й ти, Ароне, одвер-
таєте людей моїх од їх дїла? Ійдїте кожен 
до роботи своєї. 5І каже Фараон: Се на-
множилось тепер народу в цїй землї, а 
ви хочете відтягати його від роботи. 6І 
дав Фараон того дня наказ посїпакам та 
приставникам такими словами: 7Не да-
вайте вже людям соломи на цеглу, як 
досї: нехай самі ходять і збирають собі 
солому. 8Стілько ж цегол, як перше ви-
роблювали, вимагайте від них; не по-
меньшуйте, бо вони лїниві; тим і кричать: 
Одпусти нас принести жертву Богу на-
шому! 9Нехай вагонить робота на сих 
людях важче, щоб вони пильнували, та 
не вважали на марні слова. 10І повихо-
дили приставники людські та доглядачі, 
та й промовляли до людей: Ось як по-
велїв Фараон: Не давати вже вам со-
ломи; 11Ходити мете самі збирати собі 
солому, де знайдете; однакже не буде 
вбавлено з роботи вашої нїже. 12І поро-
зходились люде по всїй землї Египецькій 
збирати собі стерню замість со-
ломи. 13Приставники же принагляли їх і 
приказували: Вироблюйте роботу вашу 
кожного дня, як бувало даємо солому 
вам. 14І бито доглядачів із Ізраїлїв, що 
були поставленї над ними від приставни-
ків Фараонових, мовляючи: Чом не виро-
били стілько цегол вчора й сьогоднї, як 
перше? 15І приходили доглядачі з Ізра-
їлїв до Фараона, та й лебедїли плачучи: 
Про що знущаєшся так із рабів 
твоїх? 16Не дають соломи рабам твоїм, 
а цеглу, кажуть, вистачайте нам цегли! І 
се раби твої мучені, а нарід твій вина 
тому. 17Він же каже: Ви лїниві лежибоки! 
Тим і верзете: Ходїмо принести жертву 
Іоуо. 18Ідїте ж та працюйте! Соломи не 
давати муть вам, а цеглу, скілько вима-
гають, вистачайте. 19І вбачали свою 
лиху годину доглядачі з Ізраїлїв, яким на-
казано: Не поменьшуйте виробу цегли, 
що дня призначеного. 20І зоткнулись 
вони з Мойсейом та з Ароном, як вихо-
дили вони саме од Фараона. 21І промо-
вили до них: Нехай спогляне Іоуо на вас 
і судить; бо зробили ви смердючим дух 
наш перед Фараоном і перед його дворя-
нами. Дали ви меча їм у руки повбивати 

нас. 22І вернувся Мойсей до Іоуо, і каже: 
Господи Боже мій! Про що напустив єси 
такий напуст на сих людей? І про що се 
послав єси мене? 23З того бо часу, як 
увійшов я промовляти твоїм імям, він по-
чав заподїювати зло людям сим; визво-
лити ж із неволї людей сих не визволив 
єси. 

6І рече Іоуо Мойсейові: Се побачите, що 
сотворю Фараонові: кріпка бо рука зму-
сить його відпустити їх і правиця висока 
повиганяти їх із землї своєї. 2І говорив 
Бог до Мойсея і рече йому: я Іоуо. 3І яв-
лявсь я Авраамові й Ізаакові і Яковові як 
Бог їх всемогущий, з імям же моїм Іоуо я 
не обявивсь їм. 4І я ж поставив завіт мій 
із ними, що оддам їм Канаан землю, де 
пробували вони чуженицями. 5І почув я 
теж стогнаннє синів Ізрайлевих, що їх 
Египтяне держали в неволї, і спогадав 
завіт мій. 6Тим же то йди, промов до си-
нів Ізрайлевих: Я Іоуо, і виведу вас із не-
волї Египецької, і вирятую вас ізпід пан-
щини рукою простягнутою і присудами 
великими. 7І прийму вас за нарід собі, і 
буду вам Богом, і зрозумієте, що я Іоуо, 
ваш Бог, що вас вивів із неволї Египець-
кої. 8І введу вас у землю, що про неї кля-
всь оддати її Авраамові й Ізаакові й Яко-
вові, і дам вам її в наслїддє. Я Іоуо. 9І 
промовляв так Мойсей синам Ізрайле-
вим, та не послухали Мойсея від легко-
духостї й тяжкої неволї. 10І рече Іоуо 
Мойсейові: 11Увійди й кажи Фараонові, 
цареві Египецькому, щоб одпустив сини 
Ізрайлеві із землї своєї. 12І промовив 
Мойсей перед Іоуо і каже: Се не послу-
хали мене сини Ізрайлеві; як же Фараон 
послухає мене? Та ж мої губи не обрізані, 
я не проречистий. 13І глаголав Іоуо Мой-
сейові та Аронові, і повелїв їм промов-
ляти до синів Ізрайлевих і до Фараона, 
царя Египецького, щоб вивести Ізраїлїв з 
Египту. 14Се голови батьківських домів 
їх: Сини Рубена, первеньця Ізрайлевого: 
Ганох та Паллуй, Гезрон та Хармій; се 
Рубенові сини. 15Сини ж Симеонові: 
Ємуель та Ямін та Огад та Якін та Зохар, 
та Савул, син Канаанки: се семї Симе-
онові. 16А се ймена в синів Левієвих по 
родам їх: Герзон та Кегат та Мерарій; а 
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років життя Левієвого було сто і трийцять 
і сїм лїт. 17Сини ж Герзонові: Лібнїй та 
Симей з семями їх. 18Сини ж Кегатові: 
Амрам та Їзгар, та Геброн та Узієль; віку 
ж Кегатового було сто і трийцять і три 
годи. 19Сини ж Мерарієві: Махлїй та 
Мусїй; се семї Левієві по родах їх. 20І 
взяв Амрам Йохабеду, дочку брата ба-
тька свого, собі за жінку, і вродила йому 
Арона та Мойсея; віку ж Амрамового 
було сто і трийцять і сїм років. 21Сини ж 
Їзгарові: Кораг та Нефег та 
Зихрій. 22Сини ж Узієлові: Мішаель та 
Елзафан та Ситрій. 23І взяв Арон Елї-
себу, дочку Аминадабову, сестру Нахсо-
нову, собі за жінку; і вродила йому На-
даба та Абігея, Елеазара та Іта-
мара. 24Сини ж Корагові: Асир та Єль-
кана та Абиясаф; се семї Кора-
гові. 25Елеазар же Ароненко узяв собі 
одну з дочок Путієлових, і вродила йому 
Пинегаса. Се голови синів Левіїв по ро-
дах їх. 26Се той Арон та Мойсей, що їм 
рече Іоуо: Виведїть менї сини Ізрайлеві з 
Египту по полках їх. 27Се ті, що промов-
ляли до Фараона, Египецького царя, щоб 
вивести сини Ізрайлеві з Египецької зе-
млї: се Мойсей та Арон. 28І сталось того 
дня, як Іоуо глаголав до Мойсея в Египе-
цькій землї, 29Що рече Іоуо Мойсейові: 
Я Іоуо. Промов до Фараона, Египецького 
царя, все, що я глаголав до тебе. 30І 
каже Мойсей перед Іоуо: Ось в мене губи 
не обрізані, як же Фараонові та послу-
хати мене? 

7І сказав Іоуо до Мойсея: Се дав я тебе 
замість Бога Фараонові, Арон же, твій 
брат, буде твоїм пророком. 2Ти промов-
ляти меш усе йому, що тобі заповідую, 
Арон же, твій брат, промовляти ме до 
Фараона, щоб одпустив сини Ізрайлеві з 
землї своєї. 3Я ж ізроблю запеклим се-
рце Фараонове, і намножу знамення мої 
і дива мої в Египецькій землї. 4І не пос-
лухає вас Фараон, і наложу я руку мою 
на Египет, і виведу силою моєю полки 
мої, люде мої, сини Ізрайлеві з Египець-
кої землї з судом великим. 5І відати муть 
Египтяне, що я Іоуо, як просьтягну руку 
мою на Египет і виведу сини Ізрайлеві 
спроміж їх. 6І сотворили Мойсей та Арон, 

як заповідав їм Іоуо; як заповідав, так і 
сотворили. 7Мойсейові було вісїмдесять 
год віку, Аронові сїмдесять і три годи, як 
промовляли до Фараона. 8І рече Іоуо 
Мойсейові та Аронові: 9. Як скаже вам 
Фараон: Покажіте лишень за себе диво, 
промов тодї Аронові: Возьми жезло та й 
кинь перед Фараоном, так обернеться 
воно в гадюку. 10І прийшли Мойсей та 
Арон перед Фараона, і вчинили так, як 
заповідав Іоуо. І кинув Арон жезло перед 
Фараоном і перед його дворянами, і 
стало воно гадюкою. 11Скликав же тодї 
й Фараон мудрецї Египецькі та чарів-
ники; і вдїяли те ж саме чарівники своїми 
чарами. 12І кинув кожен ізміж їх своє же-
зло, і стали жезла гадюками; та пожерло 
жезло Аронове їх жезла. 13І зробив Іоуо 
серце Фараонове запеклим, і не послу-
хав їх, як і казав їм Господь. 14І рече Іоуо 
Мойсейові: Закаменїло серце Фарао-
нове; не схотїв одпустити людей. 15Ійди 
до Фараона завтра вранцї. Се виходить 
він саме на води, і станеш на річному бе-
резї, навпроти входу його, і жезло, що 
сталось гадюкою, держи в руцї твоїй. 16І 
промовиш до його: Іоуо, Бог Єврейський, 
послав мене до тебе глаголючи: Відпу-
сти люде мої, щоб менї послужили в 
степу! Та ось ти не послухав його і 
досї. 17От же що глаголе Іоуо: От з чого 
буде тобі розумно, що я Іоуо: Ось, вдарю 
жезлом, що в руцї в мене, по водї річаній, 
і візьметься кровю. 18І риба, що в ріцї, 
погине, і засмердиться ріка, і гидувати-
муть Египтяне пити воду з ріки. 19І рече 
Іоуо Мойсейові: Промов Аронові: Возьми 
жезло твоє, і просьтягни руку твою на 
води Египецькі, на всї ріки їх, на канави 
їх і на стави їх і на всї водосплави їх, щоб 
узялися кровю; і буде кров по всїй землї 
Египецькій, і в усїх деревяних і камяних 
посудинах. 20І вчинили так Мойсей та 
Арон, як заповідав їм Іоуо; і взявши Арон 
жезло в руку свою, ударив по водї річаній 
перед Фараоном і перед його дворянами, 
і взялась уся вода річана кровю. 21І риба 
в ріцї вигинула, і засмердїлась ріка, і не 
змогли Египтяне пити води з ріки, і була 
кров по всїй землї Египецькій. 22Зро-
били ж так і чарівники Египецькі своїми 
чарами. Та закаменїло серце Фараонове, 
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і не послухав їх, як і глаголав Іоуо. 23І ве-
рнувсь Фараон, і ввійшов у палати свої, 
та й не покладав бай сього в умі. 24І ко-
пали всї Египтяне понад рікою копанки 
на воду; бо не змогли пити води з 
ріки. 25І сповнилося сїм день після того, 
як ударив Іоуо по ріцї. 

8І рече Іоуо Мойсейові: Ійди до Фараона, 
та промов до його: Тако глаголе Іоуо: Од-
пусти люде мої послужити менї! 2Коли ж 
затнешся відпустити, се я побиваю всї 
твої займища жабячою карою. 3І розпло-
дить ріка жаби, і повилазять вони на бе-
реги, поналазять у палати твої, і в опочи-
вальню твою, і на постелю твою, і в бу-
динки дворян твоїх, і на люде твої, і в печі 
твої, і в дїжі твої. 4І на тебе самого, й на 
підневолених твоїх, й на дворян твоїх 
лїзти муть жаби. 5І рече Іоуо Мойсейові: 
Промов Аронові: Простягни руку твою з 
жезлом твоїм на ріки, на канави й на 
стави, і наведи жаби на Египецьку зе-
млю. 6І простяг Арон руку свою на води 
Египецькі, та й понаводив жаб, і порозла-
зились жаби і вкрили землю Египе-
цьку. 7Зробили ж і чарівники чаруваннєм 
своїм так само, і понаводили жаб на Еги-
пецьку землю. 8І прикликав Фараон Мой-
сея та Арона, та й промовив: Ублагайте 
Іоуо, щоб менї попрогоняти від себе 
жаби й від людей моїх, так відпущу люде 
принести жертву Іоуо. 9І каже Мойсей до 
Фараона: Призначи менї, на коли менї 
молити за тебе і дворян твоїх і за люде 
твої, щоб зникли жаби від тебе і по буди-
нках твоїх, щоб тільки в ріцї зоста-
лись. 10І каже той: Завтра. І каже: Буде 
по слову твойму, щоб ти знав, що нема 
иншого, опріч Іоуо Бога нашого. 11І поз-
никають жаби від тебе й від будинків 
твоїх, і від дворян твоїх, і від народу 
твого, тільки в ріцї зістануться. 12І ви-
йшов Мойсей та Арон од Фараона, і пок-
ликнув Мойсей до Іоуо про жаб, що пона-
водив на Фараона. 13І сотворив Іоуо по 
слову Мойсейовому, і повиздихали жаби 
по їх домах, по селах і по полях. 14І згре-
бали їх купами й купами, і засмердїлась 
земля. 15І побачив Фараон, що є пільга, 
і закаменїло серце його, і не послухав їх, 
як і глаголав Іоуо. 16І рече Іоуо 

Мойсейові: Промов Аронові: Простягни 
жезло твоє, та вдар у порох землї, і зро-
биться він комарами по всїй Египецькій 
землї. 17І вчинили так, і простяг Арон 
руку свою з жезлом своїм і вдарив у по-
рох землї, і напали комарі на людей і на 
скотину; увесь порох земляний узявся 
комарами по всїй Египецькій зе-
млї. 18Силкувались і чарівники вивести 
комарі чарами своїми, та й не змогли. І 
насїли комарі на людей і на скотину. 19І 
промовили тодї чарівники: Се Божий па-
лець! І закаменїло серце Фараонове, і не 
послухав їх, як і глаголав Іоуо. 20І рече 
Іоуо Мойсейові: Устань рано враньцї, і 
стань перед Фараоном, саме вийде на 
воду, і промовиш йому: От що глаголе 
Іоуо: Одпусти люде мої послужити менї в 
степу. 21Коли ж затнешся відпустити 
люде мої, се я посилаю на тебе, і на дво-
рян твоїх, і на людей твоїх, і на домівки 
ваші песячі мухи, і сповняться доми Еги-
пецькі песячими мухами, і сама земля, 
що на їй живете. 22І відріжню того дня 
Гозен землю, що на їй осїлись люде мої 
тим, що не буде там песячих мух, щоб 
зрозумів ти, що я Іоуо серед землї. 23І 
положу розлуку між моїми людьми й тво-
їми людьми. Завтра ж буде знаменнє 
се. 24І сотворив так Іоуо. І полетїли стра-
шенні рої песячих мух у палати Фарао-
нові, і в будинки дворян його, і в усю Еги-
пецьку землю, і попсувалась уся земля 
від песячих мух. 25І покликав Фараон 
Мойсея та Арона та й промовив: Ідїте 
принесїте жертву Господу, Богу вашому, 
в землї сїй. 26І каже Мойсей: Не подоба 
сьому так статись, гидко бо Египтянам, 
коли б ми ту принесли жертву Іоуо, Богу 
нашому. Нї! Коли б ми приносили жертву 
гидку Египтянам перед очима в їх, вони 
побили б нас каміннєм. 27А пійдемо в 
степ за три днї ходи, та й принесемо же-
ртву Іоуо, Богу нашому, як повелїв нам 
він. 28І промовив Фараон: Одпущу вас 
принести жертву Іоуо, Богу вашому, в 
степу, тільки не далеко простуйте! По-
молїтесь і за мене! 29І каже Мойсей: Се 
йду від тебе, й благати му Іоуо, щоб зни-
кли песячі мухи від тебе, і від дворян 
твоїх, і від людей твоїх завтра. Та не 
ходи вже, Фараоне, робом омани, не 
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відпускаючи людей принести жертву 
Іоуо. 30І вийшов Мойсей од Фараона, та 
й помолився Іоуо. 31І сотворив Іоуо по 
слову Мойсейовому, і відогнав песячі 
мухи від Фараона, і від дворян його, і від 
людей його, і не зосталось нї однієї. 32Та 
запекле було серце в Фараона ще і того 
часу, і не схотів одпустити людей. 

9І рече Іоуо Мойсейові: Увійди до Фара-
она, та промов до його: Тако глаголе Іоуо, 
Бог Єврейський: Відпусти люде мої пос-
лужити менї. 2Коли ж не схочеш одпус-
тити людей моїх, і все таки вдержувати 
меш їх, 3Се рука Іоуо вдарить на твою 
скотину в полях, на конї, на осли, на ве-
рблюди, на воли і на вівцї повітрєм тяж-
ким вельми. 4І сотворю я инше того часу 
між скотом Ізраїльським і скотом Египе-
цьким, і не паде з усього скоту Ізраїльсь-
кого нї одно. 5І призначив Іоуо речінець, 
глаголючи: Завтра вчинить Іоуо сю річ в 
країні. 6І вчинив Іоуо сю річ назавтра 
враньцї, і полїг увесь Египецький скот; 
між скотом же в синів Ізрайлевих не пало 
нї одно. 7І послав Фараон, аж ось між 
усїм скотом у синів Ізрайлевих не пало нї 
одно. Та запекле було серце в Фараона, 
і не одпустив людей. 8І рече Іоуо Мойсе-
йові й Аронові: Понабирайте ви повні 
жменї сажі з печі, і нехай нею сипне 
проти неба Мойсей перед віччу Фараона 
й дворян його. 9І постане вона по всїй зе-
млї Египецькій порохом і понариває на 
людях і на скотинї чираки, що від гною 
прорвуться по всїй землї Египецькій. 10І 
набравши сажі з печі стали перед Фара-
оном, і сипнув нею Мойсей проти неба; і 
понаривало чиряки струпи на людинї й 
на скотинї. 11І не здолїли чарівники 
стати перед Мойсейом через чиряки; об-
кинуло бо чиряками чарівників і всїх Еги-
птян. 12Та закаменив Іоуо серце в Фара-
она, і не послухав їх, як і глаголав Іоуо 
Мойсейові. 13І рече Іоуо Мойсейові: 
Устань рано враньцї, та й стань перед 
Фараоном і промов до його: Так каже 
Іоуо, Бог Єврейський: Відпусти люде мої 
послужити менї. 14Сего бо разу нашлю 
всї муки мої на серце твоє, і дворян твоїх, 
і людей твоїх, щоб ти знав, що нема нї-
кого як я на всїй землї. 15Нинї бо 

простягти б тільки руку мою, щоб уда-
рити й тебе й люде твої повітрєм, так і 
зник би єси з землї. 16Та тільки про те 
щадив тебе, щоб на тобі показати потугу 
мою, і щоб імя моє проповідано по всїй 
землї. 17Чи ще ж нести мешся високо 
проти людей моїх, що не відпустиш 
їх? 18Се дощувати му сієї доби завтра 
страшенним грядом, що такого не було в 
Египтї з того дня, як сотворено його, та й 
по сей день. 19Оце ж посилай, та позби-
рай увесь твій скот і все, що в тебе в полї. 
На всяку бо скотину й людину, що знай-
деться в полї і не вернуться додому, вда-
рить гряд, і погинуть. 20Хто злякався 
слова Іоуо зміж дворян Фараонових, той 
звелїв своїм рабам втїкати з усїєю скоти-
ною до домівок своїх. 21А хто не нахилив 
серця свого до слова Іоуо, той покинув 
свої раби й скотину на полях. 22І рече 
Іоуо Мойсейові: Простягни руку твою до 
неба і вдарить гряд по всїй землї Египе-
цькій і на людину, і на скотину, і на всяку 
траву на землї. 23І простяг Мойсей же-
зло своє до неба, і дав Іоуо громи та гряд, 
і пійшов огонь по землї, і дощував Іоуо 
грядом по всїй землї Египецькій. 24І вда-
рив гряд, і запалав огонь із грядом; гряд 
же був тяжко великий, що й не було та-
кого в Египтї з того часу, як постали люде 
в йому. 25І побило грядом по всїй землї 
Египецькій усе, що було в полї, й людину 
й скотину, й всяку траву в полї побило 
грядом, і всї дерева на полях потрощив 
гряд. 26Тільки в Гозен землї, де були 
сини Ізрайлеві, не було гряду. 27І послав 
Фараон по Мойсея та по Арона, та й про-
мовив до них: Провинив тепер я. Іоуо 
праведен, я ж і люде мої ледачі. 28Убла-
гайте Іоуо, щоб не було страшенного гу-
ркотання та гряду; я ж відпущу вас, і бі-
льше не гаяти метесь тутеньки. 29І каже 
йому Мойсей: Скоро вийду з городу, 
здійму руки мої до Іоуо, і громи втихнуть, 
і гряду з дощем не буде вже, щоб зрозу-
мів єси, що земля Іоуо. 30Ти ж і дворяне 
твої, знаю, що не вбоялись іще Іоуо. 31А 
лен і ячмінь побиті, бо ячмінь колосився, 
а лен завязувався. 32Пшениця ж і жито 
не побиті; бо ще не дорослї. 33І вийшов 
Мойсей із городу і простяг руки свої до 
Іоуо; і перестали громи і гряд, і дощ вже 
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не лив на землю. 34Як же побачив Фа-
раон, що перестав дощ і гряд і громи, 
став согрішати ще, та й закаменив запе-
кле серце своє він і дворяне його. 35І за-
каменїло запекле серце Фараонове, і не 
одпустив синів Ізрайлевих, як і глаголав 
Іоуо Мойсейові. 

10І рече Іоуо Мойсейові: Увійди до Фа-
раона; я ж бо закаменив запекле серце 
його і серце в дворян його, щоб менї по-
казати сї знамення на них. 2І щоб тобі 
можна було повідати в уші синові твойму, 
як я насьміявсь з Египту, і які знамення 
сотворив я над ним, щоб ви взнали, що я 
Іоуо. 3І прийшов Мойсей та Арон до Фа-
раона та й промовили йому: Так каже 
Іоуо, Бог Єврейський: Докіль ще ставити 
меш опір, не хотячи впокоритись передо 
мною? Відпусти люде мої послужити 
менї. 4Коли ж не схочеш одпустити люде 
мої, се я наведу завтра сарану на зай-
мища твої. 5І вкриє лице землї, що й зе-
млї буде не знати, і поїсть увесь останок, 
що зістався вам од гряду, і жерти ме 
всяке дерево, що виростає вам у полї; 6І 
сповняться будинки твої, й будинки всїх 
дворян твоїх, й усї оселї Египецькі, що нї-
коли не бачили сього батьки твої, нї ба-
тьки батьків твоїх з того часу, як постали 
на сїй землї та й по сей день. І поверну-
вся Мойсей та й вийшов од Фараона. 7І 
промовили слуги Фараонові до його: До-
кіль буде сей чоловік западнею нам? Від-
пусти людей послужити Іоуо, Богу 
свойму. Хиба не знаєш і досї, що погуб-
лено Египет? 8І вернули Мойсея та 
Арона перед Фараона, і каже їм: Ідїте по-
служіте Іоуо, Богу вашому! Хто ж усї ті, 
що хочуть вийти? 9І каже Мойсей: З мо-
лодиками нашими й з дїдами нашими 
пійдемо, з синами й дочками нашими, з 
отарами й чередами нашими пійдемо; бо 
сьвято Іоуо Бога в нас. 10І каже він: Не-
хай буде так. Іоуо із вами! Я готов відпу-
стити вас, но чому з малечою вашою? Та 
гледїть, у вас бо на умі щось лихе! 11Нї 
бо! Йдїте собі, що вже дорослі, та й пос-
лужіте Іоуо; сього бо самі допевняєтесь. 
Та й вигнали їх зперед Фараона. 12І рече 
Іоуо Мойсейові: Просьтягни руку твою 
над Египецькою землею про сарану, і 

нехай налетить сарана на Египецьку зе-
млю, та й пожере всю траву земну, що 
лишив гряд. 13І простяг Мойсей жезло 
своє над Египецькою землею, Іоуо же на-
водив од схід соньця вітра на землю весь 
той день і всю ніч, а як обутріло, східний 
вітер нагнав сарану. 14І напала сарана 
на всю землю Египецьку, і посїла вона по 
всїх займищах Египецьких, тьма тьмою. 
Доти не було такої сарани, і потім не 
буде такої. 15І вкрила лице всієї землї, 
так що земля почорнїла, та й пожерла 
всю траву земную й усї плоди на деревах, 
що позоставались од гряду, і не зоста-
лось нїчогісїнько зеленого на дереві або 
на траві в полях, по всїй землї Египець-
кій. 16І метнувся Фараон кликати Мойсея 
та Арона, та й каже: Провинив Іоуо, Богу 
вашому, та й вам. 17Простїте ж мою про-
вину тілько сей раз, і вблагайте Іоуо, 
Бога вашого, щоб одвернув од мене сю 
тілько смерть. 18І вийшов Мойсей од Фа-
раона і вблагав Іоуо. 19І дав Іоуо вітер 
потужний на захід соньця, і взяв той вітер 
сарану та й вкинув її в Червоне море. Не 
зісталось же сарани по всїх Египецьких 
займищах. 20Та закаменив Іоуо запекле 
серце Фараонове, і не відпустив він синів 
Ізрайлевих. 21І рече Іоуо Мойсейові: 
Простягни руку твою до неба, і нехай по-
стане темрява над Египецькою землею 
така, щоб ходили помацки. 22І простяг 
Мойсей руку свою до неба, і стояла густа 
темрява по всїй землї Египецький три 
днї. 23І не бачило одно 'дного, і не встав 
нїхто з місця свого три днї, у всїх же синів 
Ізрайлевих був сьвіт по їх осадах. 24І 
кликне Фараон Мойсея та Арона, та й 
каже: Йдїте служити Іоуо, тільки отарі та 
череди покиньте. Малеча ж ваша теж не-
хай йде з вами. 25І каже Мойсей: Нї! ти 
сам нам даси й жертви й усепалення, 
щоб ми принесли Іоуо, Богу на-
шому. 26Та й уся наша скотина пійде з 
нами; не покинемо позад себе й копита; 
з них бо брати мемо про службу Іоуо, 
Богу нашому; ми же і самі не відаємо, 
чим служити мем Іоуо, аж покіль 
прийдемо туди. 27І закаменив Іоуо серце 
Фараонове, і не схотїв він одпустити 
їх. 28І каже йому Фараон: Ійди геть собі 
від мене! Сховайся! Не побачиш уже 
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лиця мого; бо того дня, як побачиш лице 
моє, тобі й смерть. 29І каже Мойсей: 
Правду промовив єси: вже не бачити му 
лиця твого. 

11І рече Іоуо Мойсейові: Ще одну муку 
наведу на Фараона й на Египет, а потім 
одпустить він вас ізвідсї. Як мусить одпу-
стити вас, тодї гонити ме вас ізвідсї про-
гоном. 2Промовляйте ж в уші людям, і 
нехай кожне вижичить у сусїда свого, а 
молодиця в сусїдки своєї клейноти срібні 
й клейноти золотї. 3Іоуо же дав людям 
своїм ласку в Египтян; а Мойсей сам був 
чоловік великий вельми в Египецькій зе-
млї в очу дворян Фараонових і в очу лю-
дей. 4І каже Мойсей: Тако глаголе Іоуо: 
О півночі я вийду серед Египту. 5І помре 
всякий первенець у землї Египецькій, від 
первеньця Фараонового, що седить на 
престолї свойму, та й до первеньця ра-
бинї за жорнами, і всякий первак у ско-
тини. 6І буде плач великий по всїй землї 
Египецькій, що й не було такого й не 
буде вже нїколи. 7Нї на одного ізміж си-
нів Ізрайлевих і пес не гавкне, нї проти 
людини, нї проти скотини, щоб знали ви, 
як Іоуо положив ріжницю між Египтянами 
й синами Ізрайлевими. 8І прийдуть усї 
твої дворяне до мене, та й уклоняться 
менї говорючи: Виходь ізвідсї сам і всї 
люде, що йдуть за тобою; тодї й вийду. 
Та й вийшов од Фараона палаючи гнї-
вом. 9І рече Іоуо Мойсейові: Не послухає 
вас Фараон, щоб я велико намножив зна-
мення мої й чудеса в Египецькій зе-
млї. 10Мойсей же та Арон сотворили всї 
знамення й чудеса перед Фараоном, та 
закаменив Іоуо серце Фараонове, і не 
схотїв одпустити синів Ізрайлевих із зе-
млї своєї. 

12І рече Іоуо Мойсейові та Аронові у зе-
млї Египецькій: 2Місяць сей вам буде по-
чаток місяців, первий буде вам в місяцях 
року. 3Промовте до всієї громади синів 
Ізрайлевих тако: У десятий день місяця 
сього брати ме кожен ягня на семю ба-
тька свого. 4Коли ж семя буде пzмала на 
ягня, нехай прийме до себе сусїда, бли-
зького до його домівки, по лїку душ. Ко-
жен по їдї своїй зложить лїк на 

ягня. 5Ягня нехай буде без пороку, сам-
чик однолїток; брати мете його з овечат 
або з кіз. 6І держати мете його до чотир-
найцятого дня того місяця, і заколе його 
вся громада Ізраїльська надвечір. 7І ві-
зьмуть крові та й побризкають нею оба 
одвірки й пороги в домах, де їсти муть 
його. 8І їсти муть мясиво тієї ночі; спе-
чене на огнї їсти муть його з опрісноками, 
з гіркими зелами їсти муть його. 9Не їжте 
сироватого, нї звареного в водї, а спе-
чене на огнї, голову його з ногами й з 
утробиною. 10І не зоставляти мете 
нїчого до ранку, що ж зостанеться до ра-
нку, спалити на огнї. 11І їсти мете його 
таким робом: боки ваші попідперезувані, 
обувє ваше на ногах ваших, і палицї ваші 
в руках у вас; і їсти мете його похапки. 
Пасха се Іоуо! 12Пройду бо по землї Еги-
пецькій, тієї ночі, та й повбиваю всякого 
первеньця в землї Египецькій, і людину й 
скотину, і над усяким богом Египецьким 
сотворю суд, я Іоуо. 13І буде вам кров 
знаменнєм по хатах, де будете. Бачивши 
кров, мину вас, і не буде в вас погибелї, 
як карати му Египет. 14І буде вам день 
сей про спомин, і сьвяткувати мете 
сьвято Іоуо; як установу вічну, сьвятку-
вати мете в родах ваших. 15Сїм день 
опрісноки їсти мете. Первого вже дня ви-
носити мете закваску з хат ваших; бо хто 
їсти ме квашений хлїб од первого дня та 
й до семого, викорениться та душа спро-
між Ізраїля. 16І первого дня будуть 
сьвяті збори у вас, і семего дня будуть 
сьвяті збори у вас. Нїякого дїла не ро-
бити мете тодї, тїльки потрібне на їду 
всякій душі, те можна робити в вас. 17І 
переховувати мете заповідь сю опрісно-
кову; того бо дня виведу потугу вашу з 
Египецької землї. Тим переховувати 
мете день сей в родах ваших: установа 
вічня. 18Починаючи ж чотирнайцятого 
дня первого місяця ввечорі, їсти мете 
опрісноки до двайцятого й первого дня 
місяця; установа вічня. 19Сїм день за-
кваски щоб не було по хатах у вас: бо хто 
їсти ме квашене, викорениться душа та 
спроміж громади Ізрайлевої, чи воно 
чуже, чи землянин. 20Нїчого квашеного 
не їжте; по всїх же хатах ваших їжте опрі-
сноки. 21І поскликав Мойсей всїх 
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старших між синами Ізрайлевими, і каже 
їм: Ідїть, поймайте собі ягня по родинах 
ваших, і заколїте на пасху. 22І возьміте 
по кущику гиссопу, та вмочіть у кров, що 
в мисцї, та й помажте поріг й оба одвірки 
кровю, що в мисцї, і нїхто з між вас не ви-
ходити ме за хатні двері свої до ра-
нку. 23І йти ме мимо Іоуо побивати Егип-
тян, і побачить кров на порозі й на одвір-
ках, і мине ті двері, і не попустить губите-
леві ввійти до вас у хату побивати 
вас. 24І переховувати мете се устано-
вою собі і дїтям вашим на віки. 25І як 
прийдете в землю, що дасть вам Іоуо, як 
і глаголав, дак сохраняти мете служеннє 
се. 26І як поспитають у вас тодї дїти 
ваші: Що се за служеннє в вас? 27Ви ка-
зати мете: Жертва пасхова се Іоуо, що 
проходив понад хатами в синів Ізрайле-
вих в Египтї, як побивав Египтян, доми ж 
наші ізбавив. І похилились люде й попри-
падали до землї. 28І пійшли та й учинили 
сини Ізрайлеві; як повелїв Іоуо Мойсе-
йові та Аронові, так і вчинили. 29І ста-
лось о півночі, що Іоуо побив усї перве-
ньцї в Египецькій землї, від первеньця 
Фараонового, що седїв на престолї 
свойму, та й до первеньця невольника в 
темницї, і всї перваки в скотини. 30Схо-
питься ж Фараон у ночі, й усї дворяне 
його, й усї Египтяне, аж постав зойк по 
всїй землї Египецькій. Не було бо дому й 
хатини, де б не було мерця. 31І покликав 
Мойсея та Арона та й каже: Вставайте, 
виходьте спроміж людей моїх, і ви й си-
нове Ізрайлеві, та й ійдїте собі, служіте 
Іоуо, як мовляли! 32І вівцї ваші, й товар 
ваш забірайте, як мовляли, та й ідїть а 
мене благословіть! 33І понукали Егип-
тяне людей, хапаючись проводити їх із 
землї; бо казали: Пропадемо всї! 34І по-
забирали люде тїста свої ще до закису, 
дїжї свої поввязували в одїж їх по заплїчу 
в їх. 35І чинили сини Ізрайлеві по слову 
Мойсейовому, і вижичали в Египтян 
клейноти срібні й клейноти золоті й 
шати. 36І дав Іоуо ласку людям в очу в 
Египтян, що вволяли волю їх, і спліндру-
вали вони Египтян. 37І мандрували сини 
Ізрайлеві од Рамсесу до Сухоту до ше-
сьтьох сот тисяч пішки чоловіка, опріч 
дїтви. 38І мішаного народу много 

знялось із ними, й вівцї, і товар, дуже ба-
гацько скотини. 39І понапекали пале-
ниць опрісноків із тїста, що позабірали з 
Египту; бо ще не закисло, а їх виганяли з 
Египту, і не можна було гаятись, а запасу 
собі не приготовили. 40Пробуваннє си-
нів Ізрайлевих у Египтї було чотирі ста і 
трийцять год. 41І сталось по чотирох 
стах і трийцять роках, остатнього дня, що 
вийшла вся потуга Іоуо з Египецької зе-
млї. 42Сьвяткова се ніч Іоуо за вивод їх 
із Египецької землї. Се ж то й єсть ніч 
сьвяткована Іоуо про всї сини Ізрайлеві в 
роди і роди їх. 43І рече Іоуо Мойсейові та 
Аронові: От установа паскова: Нїякий чу-
жениця щоб не їв паски. 44Усякий же раб, 
куплений за гроші, як обріжеш його, їсти 
ме її. 45Заволока ж і наймит нехай не 
їсть її. 46Ув одній хатї їсти меться; не ви-
носити меш нїчогісїнько з мясива геть із 
хати анї кісточки не переломиш із 
його. 47Уся громада Ізраїльська допиль-
новувати ме сього. 48А як пробувати ме 
заволока з тобою та схоче сьвяткувати 
пасху Іоуо, нехай обріжуть увесь його му-
зький пол, і він буде такий, як землянин. 
Усякий же необрізаний не їсти ме 
її. 49Закон один щоб у вас був, і земля-
нинові, і захожому, що заволїкся до 
вас. 50Так і вчинили сини Ізрайлеві, як 
заповідав Іоуо Мойсейові та Аронові; так 
і вчинили вони. 51І вивів Іоуо того самого 
дня сини Ізрайлеві з землї Египецької з 
потугою їх. 

13І рече Іоуо Мойсейові: 2Посьвяти 
менї всї первеньцї, первородних з усякої 
утроби між синами Ізрайлевими, і в лю-
дини, і скотини: мої вони будуть. 3І про-
мовив Мойсей до людей: Памятайте 
день сей, которого виходите з Египту, із 
невольницького дому, рукою бо потуж-
ною вивів Іоуо вас ізвідсї; не їжте заква-
шеного хлїба. 4В сей день вас виведено 
в місяцї Абиб*. 5І станеться, як уведе 
тебе Іоуо у землю Канаанську, Гетійську, 
Аморійську, Гевійську, Ебусійську, що 
нею клявся батькам твоїм оддати тобі, в 
землю текучу молоком та медом, тодї 
служити меш службу сю в місяцї 
сьому. 6Сїм день їсти меш опрісноки, а 
семого дня сьвято Іоуо. 7Опрісноки їсти 
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меш сїм день, і не буде видко в тебе ква-
шеного, і не буде видко в тебе заквасу по 
всїх займищах твоїх. 8І будеш оповіду-
вати дїтям твоїм так: Се за те, що сотво-
рив Іоуо менї, як вийшов я з Египту. 9І 
буде се в тебе знаменнєм на руцї твоїй і 
споминкою між очима в тебе, про те щоб 
закон Іоуо був ув устах твоїх: рукою бо 
міцною вивів тебе Іоуо із Египту. 10І до-
пильновувати меш установи сієї знаного 
часу від року до року. 11І як приведе 
тебе Іоуо у Канаан землю, як він клявсь 
тобі й батькам твоїм, та й оддасть її 
тобі, 12Вилучати меш тодї всякого пер-
веньця з утроби Іоуо, і всякого первачка 
в скотини, яка в тебе єсть. Первеньцї му-
сять бути про Іоуо. 13Всяке ж осля пер-
вачка викуповувати меш ягням; коли ж 
не викупиш, дак мусиш зламати шию 
йому. Усякого ж первеньця людського 
викуповувати мусиш. 14І станеться, що 
як поспитає син твій кажучи: Що воно 
таке? казати меш йому: Рукою потужною 
вивів нас Іоуо з Египту, із дому неволь-
ницького. 15І як затявся Фараон одпус-
тити нас, дак побив Іоуо усї первенцї в 
землї Египецькій, і первеньця в людини 
й первака в скотини; тим і я приношу на 
жертву Іоуо всї первеньцї самчики, а всї 
первеньцї із моїх синів викуповую. 16І 
мусить воно бути знаменнєм на руцї в 
тебе і повяззю проміж очима твоїми; ру-
кою бо міцною вивів нас Іоуо із Египець-
кої землї. 17І сталось, як одпустив Фа-
раон люде, що не повів їх Бог по дорозї 
до землї Филистимської, хоч вона й бли-
зька; бо рече Бог: ато жалкувати муть 
люде, побачивши войну, та й вернуться 
в Египет. 18І повів Бог люде по дорозї до 
степу Червономорського. І стали сини Із-
райлеві виходити полками із землї Еги-
пецької. 19І забрав Мойсей костї Йоси-
фові з собою; бо клятьбою закляв той 
сини Ізрайлеві, такою: Навідом навіда-
ється до вас Бог, і винесете ви костї мої 
звідсї з собою. 20І помандрували вони 
від Суккотта та й отаборились ув Етамі, 
уз край степу. 21Іоуо же йшов перед 
ними в день стовпом хмаряним, щоб ве-
сти їх по дорозї, а в ночі стовпом огняним, 
щоб можна було йти й у день і в ночі. 

22Не віднїмав у людей у день стовпа 
хмаряного, і в ночі стовпа огняного. 

14І рече Іоуо Мойсейові: 2Промов до си-
нів Ізрайлевих, щоб одвернули й отабо-
рились перед Пі-Гахиротом, між Микдо-
лом і морем; перед Бааль-Цефоном ота-
боритесь навпроти його, при морі. 3Бо 
казати ме Фараон про сини Ізрайлеві: За-
блудили в цїй землї та й зачинив їх у собі 
степ. 4Я ж окаменю запекле серце Фара-
онове, щоб уганяв за ними, і прослав-
люсь на Фараоні й на всьому війську його, 
і зрозуміють Египтяне, що я Іоуо. І вчи-
нили так. 5І сповіщено царя Египецького, 
що втекли люде, і повернулось у Фара-
она й у дворян його серце проти людей, 
і промовляли вони: Що се ми зробили, 
що відпустили Ізраїля з нашої неволї? 6І 
повелїв запрягти колесницю свою, і взяв 
із собою люде свої, 7І взяв шість сот бо-
йових колесниць на вибір і всї колесницї 
Египецькі, і військових до кожної. 8І зака-
менив Іоуо серце в Фараона, царя Египе-
цького, і погнався він за синами Ізрайле-
вими. Синове ж Ізрайлеві виходили під 
рукою високою. 9І вганяв Египтїй за ними 
та й наздогнав їх, як отаборились при 
морі, усї конї в колесницях у Фараона, ко-
монник його і потуга його, при Пі-Гахи-
ротї, поблизу Бааль-Цефону. 10І як на-
близився Фараон, зняли сини Ізрайлеві 
очі свої, аж се Фараон уганяє за ними, та 
й полякались вельми. І заквилили Ізрай-
литяне до Іоуо, та й гукали Мойсе-
йові: 11Хиба тим, що нема в Египтї кла-
довищ, позабірав єси нас умірати в 
степу? Що се вкоїв єси з нами, що вивів 
нас із Египту? 12Чи не те ж саме гово-
рено тобі в Египтї: Відкажись од нас, щоб 
нам пробувати в неволї в Египтїя? Бо 
лучче нам бути в неволї, нїж помірати в 
степу. 13І рече Мойсей людові: Не ля-
кайтесь і стійте, дак і побачите рятунок 
Іоуо, що сотворить нам Господь сьогоднї. 
Бо Египтїя, що сьогоднї бачите, не ба-
чити мете во віки! 14Іоуо бо воювати ме 
за нас, ви ж бувайте супокійні. 15І рече 
Іоуо Мойсейові: Чого квилиш до мене? 
Промов до синів Ізрайлевих, щоб ру-
шали далїй. 16Ти ж возьми жезло твоє 
та просьтягни руку твою над морем, та й 
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роздїли його, і ввійдуть синове Ізрайлеві 
в середину моря по сусї. 17Я ж закаменю 
серце в Фараона й Египтїїв, і вони пій-
дуть слїдом; і прославлюсь на Фараонї й 
на потузї його, на колесницях його й на 
комінникові його. 18І знати муть Египтїї, 
що я Іоуо, як прославлюсь на Фараонові, 
на колесницях його й на комінникові 
його. 19І рушив тодї ангел Божий, що 
йшов поперед табору Ізрайлевого, та й 
став позад їх. 20І ввїйшов проміж табо-
ром Египтїєвим і проміж табором Ізрай-
левим. І стала хмара темрявою про од-
ного з них і сьвітлом про другого. І не на-
ближувавсь один табір до другого, покіль 
було й ночі. 21І простїг Мойсей руку свою 
над морем, і одганяв Іоуо море геть по-
тужним восточнім вітром у сю ніч, і зро-
бив море сухим; і роздїлив води. 22І ввій-
шли синове Ізрайлеві в середину моря 
по сусї; води ж були їм греблею праворуч 
і лїворуч. 23І погнавсь Египтїй і поввіхо-
дили за ними всї конї Фараонові, і колес-
ницї його й комонник його. 24І сталось у 
ранїшню сторожу, що споглянув Іоуо на 
табір із огняного й хмаряного стовпа, та 
й стрівожив табір Египтїйський. 25І пос-
кидав колеса з колесниць у них, та й по-
загальмовував ходу в їх. І загукав Еги-
птїй: Утекаймо од Ізраїля, бо Іоуо воює 
за них із Египтїєм! 26І рече Іоуо Мойсе-
йові: Простягни руку твою понад морем, 
і вернуться води на Египтїя, й на колес-
ницї його, й на комонника його. 27І про-
сьтіг Мойсей руку свою понад морем, і 
почало вертатись море ранїшньою до-
бою до своєї потуги. Египтїї ж метнулись 
навпроти його, і скидав Іоуо Египтїя в бе-
зодню морську. 28І вертались води, та й 
затопили колесницї, й комонника з усїєю 
потугою Фараоновою, що поввіходили за 
ними в море. 29Синове ж Ізрайлеві йшли 
по сусї, посеред моря, і води були їм гре-
блею праворуч і лїворуч. 30І вирятував 
Іоуо у той день Ізраїля зпід потали Еги-
птїєвої, і вбачав Ізраїль Египтїя мертвим 
на березї морському. 31І вбачав Ізраїль 
диво велике, що сотворив Іоуо над Еги-
птїєм; і стали люде страхатись Іоуо, та й 
увірували Іоуо й слузї його Мойсейові. 

15Засьпівав тодї Мойсей й синове Із-
райлеві пісню Іоуо, і сьпівали сими сло-
вами: Ой сьпіваймо ж Іоуо, славно бо 
прославивсь, і коня і їздеця він поввер-
гав у море. 2Iо, сила моя й велич, був 
моїм рятунком. Він мій Бог, і я споруджу 
дом йому преславний. Вознесу його, 
прославлю Бог-отця благого. 3Іоуо - муж 
боїв страшенний, на імя Іоуо він. 4Коле-
сницї в Фараона і полки-потуги Божа 
сила потопила, поввергала в море, і ви-
бране отаманнє потонуло в морі; лицярі 
над лицарями згинули в Червонім, 5Гли-
биня їх повкривала по всї вічні роки; мов 
каміннє потонули у морю глибокім. 6 
Iоуе! твоя правиця вславилась в потузї; 
Iоуе! твоя десниця ворога згубила. 7Ве-
личчю твоєю, Боже, стер єси противних, 
послав гнїв твій, і огнем він мов стебло 
пожер їх. 8Духом яростї твоєї води роз-
дїлив ти, і загусли муром филї, встали 
серед моря. 9Рече ворог: Пожену їх, 
уженусь, настигну; попаюю здобич, буде 
міч мій царювати. 10Но дмухнув єси віт-
рами, море їх укрило, мов те оливо вто-
нули в морі, у безоднї. 11Хто тобі подо-
бен в бозїх, Iоуе, хто рівен, славен сьвя-
тостю твоєю, страшен чудесами! 12Про-
стягнув єси правицю, - їх земля поже-
рла. 13Вивів правдою твоєю люде сї з 
неволї, і провів потужно в землю, в зай-
мище спасенне. 14Чути муть про се на-
роди, острах їх обійме, печаль серце Фи-
листимське туга гризти буде. 15Сту-
манїють і Єдомцї, глави Моавійські, і тре-
мтїти муть потужні дуки Канаан-
ські. 16Ой нехай же страх і трепет злю-
щих постигає, величчю руки твоєї в ка-
мінь обертає! Докіль, Iоуе, перейдуть ві-
рні щирі люде, що з усїх людей собі ти 
вибрав у наслїддє. 17Уведеш їх і наса-
диш на горі наслїднїй, там, о Iоуе, наса-
диш, де пречистї руцї уготовили сьвя-
тиню про всї вічні роки. 18Ой царюй же, 
Іоуо правий, правдою во віки! 19Бо ввій-
шов кінь Фараонів, колесницї його й ко-
монник його в море, і вернув Іоуо на їх 
воду, а синове Ізрайлеві пройшли по сусї, 
серед вод. 20І взяла Мирияма, натхнена 
сестра Аронова, бубен у руку свою, і по-
виходило все жіноцтво за нею з бубнами 
й таньцями. 21Відказувала Мирияма їм: 
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Ой сьпіваймо Іоуо, славно бо просла-
вивсь, і коня і їздеця він повкидав у 
море! 22І повелїв Мойсей Ізрайлеві ру-
шати від Червоного моря, і вийшли вони 
з Сур степу, і йшли три днї степом, та й 
не знаходили води. 23І прийшли в Меру, 
та не змогли пити води Мерської, бо гірка 
вона, тим і прозвали те врочище 
Мера. 24І нарекали люде на Мойсея, го-
ворючи: Що нам пити? 25І заголосив 
Мойсей до Іоуо, і вказав йому дерево 
Іоуо, і вкинув його він у воду, і прісною 
стала вода. Там він дав їм установу й суд, 
і сим робом випробував їх. 26І рече: 
Коли щиро слухати мешся голосу Іоуо 
Бога твого, і чинити меш праведне в очу 
його, і нахиляти меш ухо до заповідей 
його, і допильновувати меш усїх установ 
його, нї одну болесть, що я наводив на 
Египтян, не наведу на тебе: я бо Іоуо, Бог 
твій, що виздоровлює тебе. 27І прийшли 
в Єлим, аж там двайцять водяних кри-
ниць і сїмдесять пальм. І отаборились 
там понад водою. 

16І двинули від Єлиму, і прийшла вся 
громада синів Ізрайлевих у Син степ, що 
між Єлимом і Синайом, у пятнайцятий 
день місяця по виходї з Египецької зе-
млї. 2І нарекала вся громада Ізраїльська 
на Мойсея та Арона в степу. 3І мовляли 
їм синове Ізрайлеві: Лучче б нам було 
повмірати од руки Іоуо в Египецькій зе-
млї, як седимо було круг казана з мяси-
вом, як їмо було хлїба до схочу. Бо ви-
вели ви нас у пустиню сю, щоб голодом 
поморити всю громаду. 4І рече Іоуо Мой-
сейові: Се сипати му дощем хлїб вам з 
небес, і виходити муть люде, і збирати 
муть щодня тільки деннїй пай, щоб менї 
випробувати їх, чи ходити муть у законї 
мойму, чи нї. 5А шостого дня, як заготу-
ють вони, що принесли, дак вийде удвоє 
проти того, що збирають повсяденно. 6І 
промовили Мойсей та Арон до всїх синів 
Ізрайлевих: Ось увечорі взнаєте, що се 
Іоуо вас вивів із Египецької землї; 7А 
враньцї побачите славу Іоуо; бо він чув 
нарекання ваше на Іоуо. Ми ж, що ми 
таке, що нарекаєте на нас? 8І рече Мой-
сей: По сьому пізнаєте, як давати ме вам 
Іоуо увечорі мясива їсти, а вранцї до 

схочу хлїба, бо чув Іоуо нареканнє ваше 
на його. Бо що ми таке? Не на нас наре-
каєте а на Іоуо. 9І рече Мойсей Аронові: 
Промов до всїєї громади Ізрайлевої: 
Приступіте перед Іоуо; бо він почув наре-
каннє ваше. 10І сталось, як промовляв 
Арон до всієї громади Ізрайлевої, обер-
нулись вони до степу, і се слава Іоуо яви-
лась у хмарі. 11І глаголе Іоуо Мойсе-
йові: 12Чув я нареканнє синів Ізрайле-
вих; тако промов до них і кажи: Між 
двома вечорами їсти мете мясиво, а вра-
ньцї насититеся хлїбом, та й зрозумієте, 
що я Іоуо, Бог ваш. 13І знялись увечорі 
перепелицї, укрили табір, а вранцї була 
роса круг табору. 14І знялась роса, і се 
на степовому виду дрібні крупи, дрібні, як 
іней на землї. 15І вбачали синове Ізрай-
леві і мовляли одно одному: Що се таке? 
Не знали бо, що воно єсть. І рече Мойсей 
їм: Се хлїб, що дав Іоуо вам на їду. 16Се 
те, що велїв Іоуо глаголючи: Нехай ко-
жне збирає, скілько на їду кому треба, го-
мер на кожного, беріть по лїчбі душ ва-
ших, про кожного, хто в вас у наметї. 17І 
вчинили так сини Ізрайлеві, та й назби-
рали, хто багацько, хто мало. 18І як мі-
ряли гомером, дак не було лишнього в 
тих, що понабирали багацько, а в тих, що 
понабирали мало, не було недостачі; ко-
жне по мірі їди своєї набрало. 19І рече 
Мойсей їм: Нехай нїхто не зоставляє 
сього до ранку. 20Та не послухали вони 
Мойсея, і декоторі позоставляли до ра-
нку. І завелись у тому черви і засмердї-
лось воно. І гнївився на їх Мойсей. 21І 
набирали вони його ранками, кожне по 
їдї своїй, зійде соньце, воно й роз-
тане. 22І сталось дня шостого, понаби-
рали собі удвоє хлїба, кожне по два го-
мери на людину; і прийшли всї громад-
ські мужі князї та й повідали Мойсе-
йові; 23І рече їм: Се те слово, що глаголе 
Іоуо: Завтра субота в нас, опочивок сьвя-
тий Іоуо; що хочете спекти, понапекайте, 
і що зварити, понаварюйте сьогоднї. Все 
ж лишнє ховайте до ранку. 24І позостав-
ляли вони те до ранку, як повелїв Мой-
сей, і не засмердїлось воно, і не позаво-
дились у йому черви. 25І рече Мойсей: 
Їжте сьогоднї, бо сьогоднї субота Іоуо; 
сьогоднї не знайдете сього в 
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полї. 26Шість день збірайте; семого ж 
дня субота, не буде його. 27І сталося се-
мого дня, що повиходили декоторі зміж 
людей збирати, та й не знайшли. 28. І 
рече Іоуо Мойсейові: Докіль становити 
метесь опором проти заповідей моїх, 
щоб допильновувати заповідей моїх і за-
кону мого? 29Дивітесь: дав вам Іоуо су-
боту опочивок, тим і дає вам шостого дня 
на два днї хлїба. Зоставайся кожен на 
місцї свойму, нехай нїхто не виходить із 
місця свого в день сьомий. 30І народ від-
почивав семого дня. 31І звав дом Із-
райлїв те манна; була вона схожа на ко-
рияндрове сїмя: біла, а смак її, як у меді-
мниках. 32І рече Мойсей: От що запові-
дав Іоуо: Сповнїте нею гомер на перехо-
вуваннє в родах ваших, щоб убачати їм 
хлїб, що ним харчив я вас у степу, як ви-
вів із Египецької землї. 33І рече Мойсей 
Аронові: Возьми посудину та й усип туди 
повний гомер манни, та й постав її перед 
Іоуо на переховуваннє із роду та й до 
роду. 34Як заповідав Іоуо Мойсейові, так 
і поставив Арон перед сьвідоцтвом на 
переховуваннє. 35Синове ж Ізрайлеві 
їли манну сорок год, до приходу в оса-
джену землю; їли вони манну, докіль 
прийшли в займища Канаан землї. 36Го-
мер же, се девятина ефи. 

17І мандрувала вся громада Ізраїльська 
із Син степу, переходами, по слову Іоуо. 
І втаборились у Рефидимі; і не було води 
пити людям. 2І сварились люде з Мойсе-
йом, і гукали: Дай нам пити! І рече Мой-
сей їм: Чого сваритесь зо мною? Про що 
спокушуєте Іоуо? 3І були там люде жадні 
води, і нарекали на Мойсея кажучи: Про 
що се ти вивів нас із Египту, щоб уморити 
нас, і дїти наші, і скот наш жадою? 4І за-
голосив Мойсей до Іоуо кажучи: Що маю 
дїяти з людьми моїми? Ще трохи, та й 
побють мене каміннєм. 5І рече Іоуо Мой-
сейові: Пройди поперід людей, та возьми 
з собою старших мужів громадських Ізра-
їльських; і палицю твою, що нею вдарив 
єси по ріцї, візьми в руку твою, та й 
ійди. 6Се я стану перед тобою там, на 
скелї в Горебі; і вдариш ти по скелї, і 
рине з її вода, щоб напились люде. І вчи-
нив так Мойсей перед віччу в старших 

мужів громадських Ізраїльських. 7І про-
ложив прізвище врочищу тому: Маса і 
Мерива задля сварки між синами Ізрай-
левими і задля того, що спокушували 
Іоуо мовляючи: Чи Іоуо є між нами, чи 
нема? 8І прийшов Амалик, і бив на Ізра-
їля в Рефидимі. 9І рече Мойсей Йосуї: 
Навибірай нам людей та йди битись із 
Амаликом; завтра се я стану на шоло-
менї ховма і жезло Боже в руцї моїй. 10І 
вчинив Йосуа так, як повелїв йому Мой-
сей; почав битись із Амаликом. А Мойсей, 
Арон та Гур зійшли на шоломє ховма. 11І 
сталось, що як піднімав Мойсей руцї, дак 
брали гору Ізраїлитяне, а як попускав 
Мойсей руцї свої, дак брав гору Ама-
лик. 12Та стали важкі руки Мойсея. Тодї 
взяли вони каменя, та й підложили під 
його, і седїв на йому; Арон же та Гур 
стали піддержувати руцї його, один з од-
ного боку, другий з другого, і піддержу-
вано руцї його до заходу соньця. 13І по-
валив Йосуа Амалика й людей його ме-
човим лезвом. 14І рече Іоуо Мойсейові: 
Впиши се на спомин у книзї, та передай 
се слухам Йосуєвим, що зотру до щаду й 
память Амаликову спід небес. 15І поста-
вив Мойсей жертівника і дав йому імя 
Іоуо-Нїссі*. 16Каже бо: Рука на престолї 
від Іо: війна від Іо проти Амалика з роду 
в рід. 

18І перечув Єтро, сьвященник Мидиян-
ський, тесть Мойсеїв, про все, що сотво-
рив Бог Мойсейові і Ізрайлеві, і що вивів 
Іоуо Ізраїля з Египту. 2І взяв Єтро, тесть 
Мойсеїв, Зипору, жену Мойсейову, після 
того, як відослав її до дому. 3З обома її 
синами, з котрих на імя одному Герсон, 
рече бо: Гостем я був у чужій землї, 4А 
імя другому Єлиезер, Бог бо панотця 
мого поміч моя, вирятував мене спід 
меча Фараонового. 5І прийшов Єтро, 
тесть Мойсеїв, і синове його й жена його, 
до Мойсея в степ, де він стояв табором, 
під горою Божою. 6І каже Мойсейові: Я, 
тесть твій Єтро, прибув до тебе, і жена 
твоя й обидва сини твої з нею. 7І вийшов 
Мойсей на зустріч проти тестя свого, і 
вклонивсь до землї й поцїлував його, і 
спитали вони один одного про здоровля, 
та й увійшли в намет. 8І повідав Мойсей 
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тестєві свойму про все, що сотворив Іоуо 
Фараонові й Египтові задля Ізраїля, і про 
всї турботи, які спіткали їх у степу, і як ви-
рятовував їх Іоуо. 9І веселився Єтро всїм 
добром, що сотворив Іоуо Ізрайлеві, що 
його визволив із потали в Египтїя. 10І 
каже Єтро: Благословен Іоуо, що вас ви-
зволив з неволї, в Египтїя й Фараона ви-
рятував, спас вас! 11Тепер знаю, що він 
більший, нїж усї богове, тим самим їх пе-
реважив чим вони пишались. 12І взяв 
Єтро, тесть Мойсеїв, всепаленнє й жер-
тви Богу, і прийшов Арон і всї старші мужі 
громадські в Ізраїля трапезувати з 
тестєм Мойсейєвим перед Богом. 13І 
сталось вранцї, що сїв Мойсей судити 
люде; і стояли люде перед Мойсейом з 
ранку та й до вечора. 14І бачив тесть 
Мойсеїв усе, що він чинив з людьми, та й 
каже: Що се таке ти коїш із людьми? Про 
що седиш сам, а всї люде стоять коло 
тебе з ранку та й до вечора? 15І рече 
Мойсей тестьові свойму: Про те, що 
люде до мене ходять питати Бога. 16Як 
зайде в їх яка справа, приходять вони до 
мене, і я розсуджую кожного, та й ясую 
установи Господнї й закони його. 17І 
каже Мойсеїв тесть йому: Не гаразд ро-
биш ти се. 18Знеможешся й сам і сї люде, 
що з тобою, бо тяжке тобі се дїло тим, що 
не сила твоя справитись одному. 19Ось 
послухай лишень голосу мого; пораджу я 
тебе, дак і буде з тобою Бог. Бувай ти 
сам за людей перед Богом, та й дово-
дити меш справи до Бога. 20І навчати 
меш їх установ й закону, і вказувати меш 
їм дорогу, що нею мусять ходити, і дїла, 
що мусять чинити. 21А сам ти вигледиш 
ізміж усїх людей зугадних, богобоязли-
вих, людей щирих, що ненавидять здир-
ство, та поставиш над їми тисяцькими, 
соцькими, полусоцькими й десяць-
кими. 22І нехай судять їх люде по всяк 
час, а всї великі справи доводити муть 
вони до тебе, усї ж малі справи судити 
муть самі. І лекше буде на тебе, і нести 
муть вони тягар укупі з тобою. 23Як се ти 
впорядкуєш і повелить се тобі Бог, дак 
устоїш, і всї цї люде прийдуть у займища 
свої супокійно. 24І послухав Мойсей го-
лосу тестєвого, та й упорядкував усе так, 
як пораяв йому. 25І повибірав Мойсей 

людей зугадних зміж усього Ізраїля, та 
постановив їх головами над людьми, ти-
сяцькими, соцькими, полусоцькими й де-
сяцькими. 26І стали вони судити люде по 
всяк час. Трудну справу доводили до 
Мойсея, а всяке дїло мале судили 
самі. 27І відпустив Мойсей тестя свого, й 
пійшов він собі в землю свою. 

19Місяця ж третього по ізходї синів Із-
райлевих із Египецької землї, того ж са-
мого дня прийшли вони в Синайський 
степ. 2І двинули вони від Рефидиму, та й 
прийшли в Синайський степ, да й отабо-
рились у пустинї. 3І став там кошем Ізра-
їль проти гори. І покликав Іоуо Мойсея, і 
рече: Так дому Якововому вкупі з Ізраї-
лем ти возглаголеш: 4Ви бачили, що со-
творив я в Египтї лихим Египтянам. Як 
нїс вас орловими крильми і всїх поприво-
див до себе. 5Оце ж, коли будете гласу 
мого послухати й хранити завіт мій із 
вами й умову, дак будете пай мій в наро-
дах, моя ж бо земля вся вселенна, 6І бу-
дете в мене ви царством сьвященним, 
народом вибраним. Се словеса, що му-
сиш возглаголати синам Ізрайлевим. 7І 
прийшов Мойсей і покликав старших му-
жів громадських, і росказав перед ними 
всї словеса, що завітував йому Іоуо. 8І 
відказали всї люде одностійно і мовляли: 
Усе, про що глаголав Іоуо, сповняти 
мемо. І переказав Мойсей слова людські 
Іоуо. 9І рече Іоуо Мойсейові: Се я прийду 
до тебе в густій хмарі, щоб чували люде, 
як розмовляти му з тобою, і щоб також 
няв тобі віри довіку. І повідав Мойсей 
слова людські Іоуо. 10І рече Іоуо Мойсе-
йові: Іди до людей, та й очищай їх, і сьо-
годнї й завтра, і нехай повипирають одїж 
свою, 11І будуть готові проти третього 
дня; бо на третїй день Іоуо зійде до долу, 
перед віччю в усїх людей, на Синай 
гору. 12І положиш границї людям з усїх 
боків, говорючи: Остерегайтеся сходити 
на гору і доторкуватись до країв. Хто до-
торкнеться до гори, тому смерть. 
13Нїчия рука нехай не доторкнеться до 
неї, бо побє його каміннє, або застрілить 
стріла. Чи скотина, чи людина, живе не 
буде. Як трубити ме веселим гуком, тодї 
можна зійти на гору. 14І спустився 
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Мойсей з гори до людей, та й сьвятив 
люде, і повипирали вони одїж свою. 15І 
рече він людям: Бувайте готові проти 
третього дня; не пригортайтесь до жі-
нок. 16І сталось третього дня, як обу-
тьріло, загриміли громи, заблищали бли-
скавки, і затрубило в роги страшенно; і 
затремтїли всї люде в таборі. 17І повиво-
див Мойсей людей до Бога з табору, і по-
стали вони попід горою. 18І димувала 
вся Синай гора, тим що спустивсь на її 
Іоуо в поломнї. І підіймався дим із її як 
дим із горна, і тремтїла вся гора ве-
льми. 19І гучав голос роговий голоснїш 
та голоснїш. Мойсей говорив, а Бог від-
казував йому гласом. 20І спустився Іоуо 
на Синай гору, на верх гори; і покликав 
Іоуо Мойсея на верх гори, і піднявся Мой-
сей. 21І рече Іоуо Мойсейові: Спустись, 
остережи людей; ато протовпляться до 
Іоуо, і богато зміж їх поляже. 22І сьвя-
щенники, що приступають до Іоуо, нехай 
осьвятяться, щоб не поразив їх Іоуо. 23І 
рече Мойсей Іоуо: Не приступати муть 
люде до Синай гори; сам бо остерегав і 
завітував єси нам, глаголючи: Положи 
гряницї кругом гори і осьвяти її. 24І рече 
йому Іоуо: Ійди, спустись, і піднімешся ти 
і Арон з тобою; сьвященники ж і люде не-
хай не важяться через границю товпи-
тись до Іоуо; ато поразить їх. 25І спусти-
вся Мойсей до людей і повідав їм. 

20І глаголав Господь всї словеса оцї, 
глаголючи: 2Я Іоуо, Бог твій, що вивів 
тебе з Египту, із дому невольниць-
кого. 3Нехай не буде в тебе богів инших 
перед моїм лицем. 4Не робити меш собі 
ваяного кумира чи подобини того, що на 
небесах у горі, і того, що на землї внизу, 
і того, що в водах і попід землею. 5Щоб 
не припадав ниць перед ними і не слу-
жив їм; бо я Іоуо, Бог твій, ревнивий Бог, 
що караю беззаконнє отецьке на дїтях у 
третьому, і четвертому родї тих, що не-
навидять мене. 6І роблю добро тися-
чами родів тих, що люблять мене і допи-
льновують заповідей моїх. 7Не призи-
вати меш імени Іоуо, Бога твого, марно. 
Бо не вважати ме Іоуо безвинним того, 
хто призиває імя його марно. 8Памятай 
день субітнїй, щоб сьвятити його. 9Шість 

день можна тобі працювати й робити 
всяке дїло твоє. 10День же семий субота 
Іоуо, Богу твойму. 11Бо шість день тво-
рив Іоуо небеса і землю, море й усе, що 
в їх, і перестав дня семого; тим благос-
ловив Іоуо субітнїй день і осьвятив 
його. 12Шануй батька твого й матїр твою, 
щоб довголїтен був ти на землї, що Іоуо, 
Бог твій, дасть тобї. 13Не вбивати 
меш. 14Не прелюбкувати меш. 15Не 
красти меш. 16Не сьвідкувати меш 
льживо на близького твого. 17Не пори-
вати меш очей на хату близнього твого; 
не поривати меш очей на жену його, нї 
на раба його, нї на рабиню його, нї на 
скотину його, нї на осла його, нї на що, 
що є близьнього твого. 18І вбачали всї 
люде громуваннє й блискавицї, і гук ро-
говий, і гору димуючу, і вбачаючи відсту-
пили назад і стояли оддалеки. 19І мов-
ляли вони Мойсейові: Розмовляй сам із 
нами, дак ми слухати мемо, та нехай не 
розмовляє з нами Бог, ато повміра-
ємо. 20І рече Мойсей людям: Не бійтесь; 
бо щоб випробувати вас, прийшов Бог, і 
щоб страх його був перед лицем вашим, 
щоб ви не согрішали. 21І постали люде 
оддалеки; а Мойсей приступив до тем-
ряви, де Бог. 22І рече Іоуо Мойсейові: 
Тако промовиш до синів Ізрайлевих: Ба-
чили ви, що з небес я розмовляв із 
вами. 23Не робити мете передо мною 
богів срібних, і богів золотих не робити 
мете собі. 24Жертівника з землї спору-
диш менї, і приносити меш всепалення 
твої, і мирні жертви твої, і дрібну скотину 
твою і воли твої; на всякому врочищі, де 
поставлю память іменї мого, приходити 
му до тебе й благословляти му 
тебе. 25Коли ж із каменя споруджувати 
меш менї жертівника, не споруджуй із те-
саного каменя; бо різцем твоїм ти мах-
неш над їм, та й опоганиш його. 26Тако 
ж не сходити меш по сходах до жертів-
ника мого, щоб не відкрилась над ним 
нагота твоя. 

21А се суди, що обявиш перед 
ними: 2Коли купиш раба Єврея, шість 
год нехай прослужить, а на семий вийде 
на волю, дармо. 3Коли сам прийде до 
тебе, сам і на волю вийде, коли ж він мав 
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жінку, і жінка його вийде з ним. 4Коли пан 
його дав йому жінку, та вродила вона 
йому сини й дочки, дак жінка і дїти її бу-
дуть панові, він же вийде сам 
один. 5Коли ж казати ме раб: Люблю я 
пана, жінку мою і дїти мої, не хочу вихо-
дити сам на волю; 6Тодї приведе його 
пан його до суддїв і поставить коло две-
рей або одвірка та й проколе пан його 
вухо йому шилом, і служити ме той йому 
до віку. 7А коли хто продасть дочку свою 
як рабиню, дак не виходити ме вона, як 
виходять раби. 8І коли не до вподоби 
вона панові свойму, що призначив її для 
себе, дак нехай дозволить її викупити: 
народові чужому не мати ме права про-
давати її, він бо ошукав її. 9А коли синові 
свойму призначив її, дак по праву дочки 
мусить чинить із нею. 10Коли ж другу ві-
зьме йому, не мати ме права по-
меньшити харч її, платтє її, і мужне життє 
її. 11А коли б сї три речі не додержав, 
дак можна їй вийти дармо без 
окупу. 12Хто вдарить чоловіка так, що 
той умре, скарати його смертю. 13Коли ж 
він зробив се ненароком, а Бог підвів під 
його руку, дак я призначу тобі місто, куди 
втекти йому. 14А хто задумав на близь-
ного свого душогубство зрадливим ро-
бом, і від жертівника мого мусиш узяти 
його, щоб скарати смертю. 15І хто вда-
рить батька свого, смертю скарати 
його. 16І хто вкраде людину та продасть, 
або знайдеться вона в руках його, того 
скарати смертю. 17І хто проклинати ме 
батька свого і матїр свою, того скарати 
смертю. 18І коли посваряться люде, та й 
вдарить одно одного каменюкою чи кула-
ком, і той не вмре, а лежати ме в не-
дузї: 19Коли встане і ходити ме з пали-
цею своєю, дак шкодника вивязати з сієї 
справи; тільки має за втрату часу запла-
тити і вигоїти його зовсїм. 20Коли хто 
вдарить раба чи рабиню свою палицею, 
і вмре під його рукою, притьма треба ві-
домстити за се. 21Однакже, коли день 
або два проживе, дак не годиться мсти-
тись; бо він за його гроші. 22І коли сва-
ряться чоловіки, та потурбують вагітну 
молодицю, і скине дитину вона, та не 
буде шкоди, наложити на виноватого 
пеню, яку наложить жінчин чоловік, і 

заплатить по присудї суддїв. 23А коли 
буде шкода, тодї мусить оддати душу за 
душу. 24О ко за око, зуба за зуба. 25Опе-
чину за опечину, рану за рану, синяка за 
синяка. 26І коли хто вдарить в око раба 
свого, чи в око рабиню свою, і зопсує, на 
волю мусить випустить його за око 
його. 27І коли вибє зуба рабові свойму, 
або рабинї своїй, на волю випустить його 
за зуба його. 28І коли вколе скотина му-
жчину чи женщину й умре, каміннєм по-
бити мусять скотину та й не їсти муть мя-
сива її; чия ж скотина той неповинен. 29А 
коли віл бився перше і осьвідчено було 
господареві його, та не вберіг він його, і 
вмер мужчина чи женщина, вола мусять 
побити каміннєм, і господарь його мусить 
згинути. 30Коли наложять викуп на його, 
мусить він дати за визвол душі своєї, 
щоб нї положено на його. 31Чи сина за-
коле він, чи дочку заколе, по сьому при-
суду чинити з ним. 32Коли ж раба чи ра-
биню вбє скотина, мусить дати власти-
тель срібла трийцять секлїв панові, а 
скотину вбити каміннєм. 33А коли розк-
риє хто яму, або викопає хто яму, та й не 
закриє, і впаде туди віл чи осел, 34Влас-
титель ями заплатить за се; вернути му-
сить він грошима господареві його, а ме-
ртве буде йому. 35А коли чия скотина по-
ранить скотину другого, і та здохне, дак 
продадуть скотину живу, та й подїлять 
пополам гроші за її, та й здохлу пополам 
подїлять. 36Коли ж було знаттє, що віл 
бився перше, і не вберіг його господарь 
його, дак мусить віддати вола за вола, 
мертвий же йому буде. 

22Коли хто вкраде вола, чи дрібну ско-
тину та й убє її, чи продасть її, пять волів 
мусить віддати за вола і чотири скотин за 
одну штуку. 2Коли захоплять злодїя, як 
вломився, і побють так, що вмре, то се не 
буде крівавою провиною. 3Коли ж тодї 
вже соньце сьвітило, дак се буде крівава 
провина. Злодїй мусить заплатити; коли 
ж нїчого нема в його, мусять його, за 
кражу його продати. 4Коли вкрадене, чи 
то буде віл, чи осел, чи мала скотина, жи-
вим у його знайдуть, мусить він за кожне 
ще другу животину дати. 5Коли хто чуже 
поле чи виноградник випасувати ме, а 
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скотину свою пускати ме пустопаш, і 
воно на чужому полї що поїсть, дак му-
сить він віддати за се найлучче з поля 
свого чи з виноградника свого. 6Коли за-
гориться багаттє й обійме тернину, а при 
тому погорять копи, чи на пни стояче ко-
лоссє, чи усе поле вигорить, дак мусить 
той, що через його сталась пожежа, за 
попалене заплатити. 7Коли хто другому 
передасть у схованку гроші, чи дорогі 
речі, і те буде вкрадене в його, мусить 
злодїй, коли знайдеться, заплатити 
удвоє за окражу; 8Коли ж злодїй не знай-
деться, дак мусить власник дому того 
прийти перед суддїв та й заприсягти, що 
не загарбав чужої власностї. 9При кож-
ному спроневіренню власностї, чи то 
буде віл, чи осел, чи малий скот, чи оде-
жина, чи яка инша втрата, про котру хто 
скаже: "Ось воно", мусить прийти перед 
суддїв слово обох, і той, кого суддї узна-
ють винним, мусить заплатити бли-
зьньому удвоє. 10Коли хто передасть 
другому на перехованнє осла, чи вола, 
чи малого скота, чи всяку иншу животину, 
і воно здохне, чи буде пошкоджене, або 
украдене і нїхто не бачив, 11Дак мусить 
присяга перед Іоуо розвязати справу, чи 
не посягнув він рукою на власність свого 
близьнього; коли власник се прийме, не 
мусить нїчого той платити. 12Коли спра-
вдї вкрадено йому, дак мусить заплатити 
власникові. 13Коли ж дикий зьвіряка ро-
здер його, і він се явним доказом доведе, 
не треба йому нїчого за роздерте пла-
тити. 14Коли хто вижичить у другого ско-
тину, і вона буде пошкоджена, чи здохне, 
так що власника його не було при тому, 
мусить він тому заплатити. 15Коли ж 
власник та був при тому, не треба йому 
платити нїчого. Коли дана була в найми, 
то нехай буде за умовлену цїну. 16Коли 
хто зведе з ума дївицю, що не була ще 
заручена, та й лежати ме з нею, мусить 
дати їй віно і взяти собі її за жі-
нку. 17Коли ж отець її затнеться віддати 
йому за жінку, дак мусить він стільки срі-
бла одважити, скільки дається як віно 
дївицї. 18Не зоставляй відьми жи-
вою. 19Кожного, що злїгсь із скотиною, 
смертю карати меш. 20Хто замість Іоуо 
приносить жертву ідолам, мусить бути 

прогнаний. 21Не тїснити меш чуженицї і 
не гнобити меш його; були бо ви чужени-
цями в Египецькій землї. 22Удови нїяким 
робом не тїснити меш, анї сироти. 23Бо 
коли їх тїснити меш, і вони заголосять до 
мене, дак я певно голос їх почую. 24І за-
гориться гнїв мій і попущу побити вас ме-
чем, так що жінки ваші будуть удовами, а 
дїти сиротами. 25Коли даси грошей кому 
з людей моїх убогому, що при тобі живе, 
не мусиш ти бути йому пожичальником, 
не наложиш на його чиншу. 26Коли візь-
меш у заклад свиту в близнього твого, 
мусиш вернути йому її до заходу со-
ньця; 27Бо се одна, тільки й одежи його, 
свитка про шкіру його; у чому ж лягти 
йому? І як заголосить до мене, почую 
плач його; бо я милосерден. 28Не лаяти 
меш суддїв, і не проклинати меш князя 
народу твого. 29Від достатків збіжа твого 
і випливу точива твого не гаяти мешся 
приносити в жертву. Первенця з дїтей 
твоїх оддавати меш менї. 30Так робити 
меш з волом і з малим скотом; сїм день 
буде воно при матері своїй, а восьмого 
дня даси його менї. 31І люде сьвяті бу-
дете ви менї, і мясива в полї роздертого 
не їсти мете; собацї кидати мете його. 

23Не розносити меш пустої чутки; не по-
кладати меш руки своєї з беззаконником, 
щоб сьвідкувати насильство. 2Не ходити 
меш слїдом за многими ради ледарства, 
і не відказувати меш на судї, намагаю-
чись за купою відхилити правду. 3І вбо-
гого не закрашувати меш у позиванню 
його. 4Коли спіткаєш вола ворога твого, 
чи осла його, що блукає, мусиш його ве-
рнути йому. 5Коли побачиш осла нена-
видника твого, що лежить під своїм тяга-
рем, остерегайсь покинути його з ним; 
розсїдлай його з ним. 6Не кривити меш 
правди убогому на судї його. 7Удер-
жуйся від льживого слова; нї безвинного, 
нї праведного не вбивай; я бо не оправ-
даю беззаконника. 8І дарунків не брати 
меш; дарунок бо заслїплює видющих і 
перевертає слова справедливих. 9І чу-
женицю не тїснити меш; ви самі знаєте, 
як на душі в чуженицї: були бо чужени-
цями в Египецькій землї. 10І засївати 
меш шість років землю твою, і збирати 
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меш уроджай її; 11На семий же мусиш 
покинути її на толоку і даси полежати, 
щоб харчитись убогим ізміж людей твоїх, 
а що вони покинуть, нехай поїдає живо-
тина польова. Так само чинити меш і з 
виноградником твоїм, і з оливною дере-
виною твоєю. 12Шість день робити меш 
дїло твоє, семого ж дня відпочинеш, щоб 
оддихав і віл твій і осел твій, і щоб одди-
хнули на волї син рабинї твоєї і чужи-
нець. 13А в усьому, що я глаголав вам, 
бувайте обачні; ба й імям богів чужих не 
згадуйте, нехай не чути муть його з ва-
ших уст. 14Тричі сьвяткувати мете менї 
що року. 15Допильновувати меш опріс-
ношнього сьвята. Сїм день їсти меш прі-
сний хлїб, як я заповідав тобі, в призна-
чений час, у місяцї Абибі; бо в цьому мі-
сяцї вийшов єси з Египту. І нїхто не му-
сить показуватись перед лице моє з по-
рожнїми руками. 16І сьвято жнивне, пер-
воплоду працї твоєї, того, що сїяти меш 
в полї; і сьвято збору, під кінець року, як 
збираєш те, коло чого працював у 
полї. 17Тричі що року мусить показува-
тись увесь музький пол твій перед Іоуо 
Бога твого. 18Не приносити меш з ква-
шеним хлїбом кров жертви моєї; і не зо-
ставати меться жир сьвята мого до ра-
нку. 19Первоплід із землї твоєї мусиш 
приносити в дом Іоуо, Бога твого. Не ва-
рити меш козеняти в молоцї матері 
його. 20Се я посилаю мого ангела перед 
тобою, щоб оберегав тебе в дорозї і при-
вів тебе до того міста, що наготовив я 
про тебе. 21Остерегайся лиця його й 
слухай голосу його, не становись опором 
проти його; не стерпить бо він ваших пе-
реступів; бо на йому імя моє. 22Коли ж 
слухати меш голосу його й чинити меш 
усе, що я глаголю, тодї буду ворогом во-
рогам твоїм і сопротивлюся сопротивни-
кам твоїм. 23Ійти ме бо ангел мій попе-
ред тебе і приведе тебе до Аморіїв і 
Гетіїв і Фересіїв і Канааніїв і Гевіїв і 
Євусіїв; і повикорінюю їх. 24Не бити меш 
поклони богам їх і не служити меш їм, і 
не ходити меш робом їх, нї; до на щаду 
руйнувати меш їх і розбивати меш сто-
впи їх. 25А служити мете ви Іоуо, Богу 
вашому, і благословляти ме хлїб твій й 
воду твою, і видалю я недугу зміж 

вас; 26Не скидати муть у вас і не буде 
безплодних в землї твоїй; і лїчбу днїв 
твоїх виповню. 27Страх мій пошлю попе-
ред тебе, і залякаю всї народи, куди 
прийдеш, і поверну всї вороги твої поти-
лицею до тебе. 28І пошлю рога поперед 
тебе, і повиганяють вони Гевіїв, Канаа-
ніїв, і Гетіїв зперед тебе. 29Не за один рік 
їх повиганяю зперед тебе, щоб не 
спустїла земля та не намножилось у нїй 
животини польової. 30Спокволя вига-
няти му їх зперед тебе, докіль осядешся 
ти да внаслїдуєш землю. 31І поставлю 
гряницї твої від Червоного моря та й до 
моря Филистимського, і від пустинї до 
Ефрату, бо віддам в руки твої людей зе-
млї, щоб прогнав їх зперед тебе. 32Не 
чинити меш умови з ними й з богами 
їх. 33Нехай не живуть вони в землї твоїй, 
щоб не доводили тебе до гріха; бо ти 
служив би богам їх, бо се було б для тебе 
сїткою. 

24І рече Мойсейові: Зійди на гору до 
Іоуо, ти да Арон, Надаб та Абигуй, та сїм-
десять старших мужів Ізраїльських, та 
поприпадайте ниць оддалеки. 2І тільки 
Мойсей приступить до Іоуо, а вони не 
приступлять, і люде нехай не сходять на 
гору з ним. 3І прийшов Мойсей і повідав 
людям усї слова Іоуо і всї суди: і відказав 
увесь люд в один голос: Усї слова, що 
глаголав Іоуо, певнити мемо. 4І написав 
Мойсей всї слова Іоуо, і встав рано вра-
ньцї, і спорудив жертівника під горою, та 
дванайцять стовпів по дванайцяти колї-
нах Ізрайлевих. 5І послав молодики зміж 
синів Ізрайлевих, і вознесли вони всепа-
лення і принесли телята як жертви подя-
чні Іоуо. 6І взяв Мойсей половину крові й 
улив її в миски, і вибризкав половину 
крові на жертівник. 7І взяв книгу завіту, 
та й прочитав на слух людям, і мовляли 
вони: Усе, що глаголав Іоуо, певнити 
мемо і слухати мемо. 8І взяв Мойсей 
кров та й побризкав на людей, і рече: Се 
кров завіту, що вчинив Іоуо із нами у всїх 
сих словах. 9І знявсь Мойсей та Арон, 
Надаб та Абигуй, і сїмдесять старших 
мужів в Ізраїлї; 10І побачили вони Бога 
Ізрайлевого; а під ногами в його наче по-
міст із сафирих плит, і мов небо само, 
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такого сяєва. 11Та на вибраних синів Із-
райлевих не простїг він руки своєї; і ба-
чали вони Бога, та їли й пили. 12І рече 
Іоуо Мойсейові: Зійди до мене на гору і 
бувай тамо; і дам тобі таблицї камяні, і 
закон і заповідї, що написав я на науку 
їм. 13І встав Мойсей та Йозуа, слуга його, 
і пійшов Мойсей на гору до Бога. 14А ста-
ршим зміж громадян рече: Зоставайтесь 
тутеньки за нас, покіль вернемось до вас, 
і се Аарон і Гур із вами. Кому що треба, 
нехай до них приступить. 15І зійшов 
Мойсей на гору, і вкрила гору хмара. 16І 
почивала на Синай горі слава Іоуо, і 
вкривала її хмара шість день. І кликне до 
Мойсея в день семий із хмари. 17А ява 
слави Іоуо була наче пожираюче поломя 
на верху гори в очу синів Ізрайлевих. І 
ввійшов Мойсей у середину хмари, і зня-
вся на гору. 18І був Мойсей на горі сорок 
день і сорок ночей. 

25І рече Іоуо Мойсейові: 2Промов до си-
нів Ізрайлевих, щоб вони приносили менї 
приноси; від усякої людини, що прихиля-
ється серцем своїм, брати мете приноси 
мої. 3І ось які приноси маєте приймати 
від них: золото й срібло й мідь, 4І блакит 
і порфиру і кармазин двоїстий, і виссон і 
козину шерсть. 5І на червоно закрашені 
баранячі смушки, і шкіри барсучі і де-
рево-акацію; 6Олїй на сьвітло, коріння 
для миропомазання і пахощі на ка-
дило. 7Каміннє ониксове, і каміннє вста-
вне на поплїчник ефод і на нагрудник. 8І 
спорудять менї вони сьвятиню, щоб менї 
можна було витати серед них. 9Усе, як 
сам я показую тобі, взір домівки і взір 
усього знаряддя їх, так і мусите поро-
бити. 10І зроблять вони скриню із дерева 
акації: два ліктї з половиною завдовжки, 
і локіть з половиню завширшки, і локіть з 
половиною заввишки. 11І виложиш її щи-
рим золотом; з середини й знадвору ви-
ложиш її, і обведеш її кругом золотою ли-
штовкою. 12І виллєш чотири каблучки із 
золота та й поприроблюєш їх по чотирох 
углах її: дві каблучки з одного боку її, а 
дві каблучки з другого боку. 13І поробиш 
носила з дерева акації та й пообкладуєш 
їх золотом. 14І повсовуєш носила в каб-
лучки з боків скринї, щоб носити скриню 

на їх. 15В каблучках у скринї мусять бути 
носила, не треба їх виймати. 16І поло-
жиш у скриню сьвідоцтво, що я дам 
тобі. 17І зробиш віко з золота щирого, 
два ліктї з половиною завдовжки і локіть 
з половиною завширшки. 18І зробиш два 
херуби золоті, кованим дїлом зробиш їх, 
по обох кінцях віка на скринї. 19І зроби 
одного херуба з одного кінця, а другого 
херуба з другого кінця; одноцїльно з ві-
ком поробите ви херуби по обох кінцях 
його. 20І простягати муть херуби крила 
вгорі, покриваючи крильми своїми віко, а 
лиця їх одно до одного, над віком будуть 
похилені лиця херубимів. 21І поставиш 
віко на скринї зверху, а в скриню мусиш 
положити сьвідоцтво, що дам його 
тобі. 22І сходити мусь з тобою тамо, і 
глаголати му до тебе з віка і спроміж 
двох херубів, що над скринею сьвідчення, 
що треба заповідати тобі про Ізраїля. 23І 
зробиш стола з дерева акацієвого, два 
ліктї завдовжки, а локіть завширшки, а 
локіть з половиною заввишки. 24І вило-
жиш його золотом щирим, і зробиш на 
його вінець золотий з усїх боків. 25І зро-
биш до його лиштву в долоню завшир-
шки з усїх боків, і зробиш вінець золотий 
до лиштви з усїх боків. 26І зробиш до 
його чотири каблучки золоті, та й попри-
роблюєш каблучки по чотирох ріжках 
коло чотирох ніг його. 27Коло лиштви 
мусять каблучки бути місцями до носил, 
щоб носити його. 28І поробиш носила з 
дерева акацієвого, та й пообкладуєш зо-
лотом, щоб носити на їх стола. 29І поро-
биш полумиски до його, і черпаки до його, 
і кінви до його, і кубки до його до возли-
вання; із золота щирого поробиш їх. 30І 
покладати меш на столї показний хлїб 
перед моє лице повсячасно. 31І зробиш 
сьвітильника із золота щирого; кованої 
роботи зробиш сьвітильника, ніжки його і 
держало його; і чашечки його, і пуплянки 
його, й квітки його одноцїльні мусять 
бути. 32І виходити муть шість віток із бо-
ків його, і три вітки в сьвітильнику з од-
ного боку, і три вітки в сьвітильнику з дру-
гого боку. 33Три чашечки як цьвіт микда-
ловий: пуплянок і квітка на вітцї одній, і 
три чашечки як цьвіт микдаловий на вітцї 
другій; так же само й на шестьох вітках, 
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що виходять із сьвітильника. 34А на сьві-
тильнику чотири чашечки, як цьвіт 
микдаловий, пуплянки їх і квітки їх. 35І 
пуплянок під двома вітками в його, і пуп-
лянок під двома вітками в його, і знов пу-
плянок під двома вітками в його, про 
шість вітки, що виходять із сьвітиль-
ника. 36Пуплянки в їх і вітки в їх мусять 
бути усї одної кованої роботи з золота 
щирого. 37І зробиш сїм його лямп; як ро-
зсьвітять на йому лямпи, дак щоб сьві-
тили на переднїй бік його. 38А щипцї до 
його й качапчики до його з золота щи-
рого. 39Із таланта золота щирого уро-
биш його з усїм знаряддєм його. 40І 
гледи, щоб зробити після взору, що пока-
зано тобі на горі. 

26Храмину зробиш із десятьох келї- мів; 
з тонкої нитяної тканини, і з блакиту і пу-
рпуру і кармазину, з херубами, майсте-
рно тканими. 2Завдовжки один келїм 
двайцять вісїм локот, а чотири ліктї за-
вширшки; міра одна для всїх келї-
мів. 3Будуть поспинані пять келїми один 
до одного, і знов пять келїми будуть пос-
пинані один до одного. 4І поробиш пете-
льки з блакиту по бережках одного 
келїма, де спинати муться їх бережки, і 
по бережках другого келїма, де спинати 
муться їх бережки. 5Пятьдесять пете-
льок мусиш зробити на одному келїмі і 
пятьдесять петельок зробиш на другому 
келїмі, де спинати муться їх бережки. Пе-
тельки будуть одна проти однієї. 6І зро-
биш пятьдесять запинок золотих, та й 
поспинаєш келїми одного з другим золо-
тими запинками, і зробиться храмина су-
цїльна. 7І поробиш коври з козиної шер-
сти для намету, що буде в йому храмина, 
одинайцять коврів зробиш. 8Один ковер 
завдовжки трийцять локот, а чотири ліктї 
завширшки. Міра одна для всїх одинай-
цяти коврів. 9І поспинаєш пять коврів 
окроме, і шість коврів окроме, і згорнеш 
удвоє ковра шестого спереду в на-
метї. 10І зробиш пятьдесять петельок по 
бережках ковра одного, де вони спинати 
муться і пятьдесять петельок по береж-
ках ковра другого, де спинати муться. 11І 
зробиш запинок мідяних пятьдесять та й 
повсовуєш запинки в петельки, і 

поспинаєш намета так, що він буде су-
цїльний. 12А зайвину в коврах намето-
вих, половина ковра, що зістанеться, не-
хай висить ззаду храмини. 13А локіть з 
того і локіть з другого боку зайвини в до-
вжинї наметових опін висїти ме по боках 
в храминї з одного й другого боку, щоб 
окривати його. 14І поробиш покривала 
до намету з баранячих шкір викрашених 
червоно, а покривала з шкір барсучих 
зверху. 15І поробиш дошки для храмини 
з дерева акацієвого так, щоб просто сто-
яли: 16Десять локот довжина однієї до-
шки, і локіть з половиною ширина однієї 
дошки. 17Два чопи в одній дошцї, один 
проти одного споїний; так само поробиш 
на всїх дошках храмини. 18І зробиш до-
щок до храмини: двайцять дощок на по-
луденному боцї, на полуднє; 19І сорок 
срібних ніжок зробиш під двайцять до-
щок: дві ніжки під одну дошку до обох чо-
пів її, і дві ніжки під другу дошку до обох 
чопів її. 20І до другого боку храмини, на 
північньому боцї: двайцять дощок. 21І 
сорок ніжок срібних: дві ніжки під одну 
дошку, і дві ніжки під другу дошку. 22А на 
задньому боцї храмини, на захід соньця, 
зробиш пять дощок. 23І дві дошки зро-
биш на обидва кутки в храминї на зад-
ньому боцї; 24І будуть вони подвійні з 
низу до гори, і будуть вони в горі вкупі в 
одній каблучцї; так мусять бути обі; на 
двох кутках будуть вони. 25А всїх дощок 
буде ззаду вісїм дощок, а ніжок срібних 
шіснайцять ніжок: дві ніжки під однією 
дошкою і дві ніжки під другою дош-
кою. 26І поробиш засуви з дерева акаці-
євого: Пять засувів до дощок, на одному 
боцї в храминї, 27І пять засувів до дощок, 
на другому боцї в храминї, і пять засувів 
до дощок на задньому боцї в храминї до 
заходу соньця; 28Середнїй же засув 
проходити ме посеред дощок від одного 
кінця до другого. 29А дошки мусиш поо-
бкладувати золотом; і каблучки в їх, до 
всовування засувів, поробиш золоті, і по-
обкладуєш засуви золотом. 30І вистроїш 
храмину по взірцю, що показано тобі на 
горі. 31І зробиш завісу із блавату і пур-
пуру і кармазину та й із нитяної тканини; 
майстерно ткану з херубимами щоб 
зроблено її. 32І повісиш її на чотирох 
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стовпах із акації, пообкладуваних золо-
том, гаки їх із золота, і на чотирох підніж-
ках срібних. 33І повісиш завісу під трома 
гаками; і внесеш туди, за завісу, скриню 
сьвідчення. І буде роздїляти завіса вам 
сьвятиню від пресьвятої сьвятинї. 34І по-
ложиш віко на скриню сьвідчення в 
пресьвятій сьвятинї. 35І поставиш стола 
з надвору завіси, а сьвітильника проти 
стола з того боку храмини, що на полу-
днє; а стола поставиш з того боку, що на 
північ. 36І зробиш опону над входом до 
намету із блавату і пурпуру і кармазину і 
нитяного полотна, мереженої ро-
боти. 37І зробиш для опони пять стовпів 
із акацієвого дерева, і пообкладуєш їх зо-
лотом, і золлєш до них пять підставок мі-
дяних. 

27І построїш ти жертівника із дерева 
акацієвого, пять локот завдовжки й пять 
локот завширшки. Четверокутнїм мусить 
бути жертівник і три ліктї заввишки. 2І по-
робиш роги його по чотирох краях його; 
будуть одноцїльні з ним роги його, і поо-
бкладуєш їх міддю. 3І поробиш казани, 
щоб вибирати попіл з його, і кочерги до 
його, і макітри його до бризкання, і гаки 
його, і курильницї до його; все знаряддє 
до його поробиш із мідї. 4І зробиш до 
його грати мідяні плетеної роботи, і по-
робиш до плетїнки чотири каблучки мі-
дяні, по чотирох углах її. 5І положиш її 
під краї жертівника, в низу, і сягати ме 
плетїнка до половини жертівника. 6І по-
робиш носила до жертівника із дерева 
акацієвого, і пообкладуєш їх міддю, 7І 
повсовуються носила в каблучки, щоб 
були по двох боках жертівника, як нести 
муть його. 8Зробиш його з дощок, в се-
рединї порожнього; як показано тобі на 
горі, так нехай і зроблять його. 9І зробиш 
двір до храмини: на полуденньому боцї, 
на полуднє, опони до двора із тонкого по-
лотна, сто локот завдовжки на одному 
боцї. 10І двайцять стовпів його і двай-
цять підніжків із мідї, гаки на стовпах і 
ощепини із срібла. 11Так само й на півні-
чньому боцї, вздовж: опони сто локот; і 
стовпів його двайцять і підніжків їх двай-
цять із мідї, гаки на стовпах і ощепини до 
їх із срібла. 12Ширина ж двора на захід 

соньця: опон пятьдесять локот, стовпів 
до них десять і підніжків до них де-
сять. 13І ширина двора на східному боцї, 
на схід соньця, пятьдесять локот: 14Пят-
найцять локот опон на одному боцї, сто-
впів до них три і підніжків до них три. 15І 
на другому боцї пятнайцять локот опон, 
стовпів до них три і підніжків до них 
три. 16А до воріт двора закривало двай-
цять локот завдовжки з блавату і пурпуру 
і кармазину і нитяного полотна мережа-
ної роботи та стовпів до них чотири і під-
ніжків до них чотири. 17Усї стовпи в 
дворі з ощепинами будуть срібні, гаки до 
них срібні, підніжки ж мідяні. 18Довжина 
двору сто локот, а ширина пятьдесять 
проти пятьдесять, вижина ж пять локот, 
із нитяного полотна; а підніжки до них мі-
дяні. 19Вся посудина в храминї на всяку 
потріб, і все кіллє його, і все кіллє в дворі, 
мідяні. 20І повелиш синам Ізрайлевим 
принести тобі олїї оливної вибитої про 
сьвітло, щоб засьвічувано раз у раз ля-
мпи. 21В наметї громадському, знадвору 
завіси, що перед сьвідченнєм, ставляти 
муть їх Арон і синове його, з вечора та й 
до ранку, перед Іоуо. Установа на віки з 
роду та й до роду в синів Ізрайлевих. 

28Ти ж велиш приступити до себе Аро-
нові, братові свому і синам його, зміж дї-
тей Ізрайля, щоб служив менї сьвящен-
ником: Арон, Надаб і Абигу, Елеазар та 
Ітамар, сини Аронові. 2І посправляєш ти 
шати сьвященні Аронові, братові свойму, 
на славу і на окрасу. 3І мовляти меш усїм 
премудрим у серцї, кого я сповнив духом 
премудростї, щоб вони поробили шати 
Аронові, на осьвяту його, щоб служив 
менї службу сьвященну. 4І ось які шати 
нехай пороблять йому: нагрудник і наплї-
чник, і верхню шату і хитон* мережаний, 
та кедар** і пояс. І пороблять вони шати 
сьвященні Аронові, брату твойму, та си-
нам його, щоб служив менї службу сьвя-
щенну. 5І нехай візьмуть золота й бла-
вату і пурпуру й кармазину і тонкого ни-
тяного полотна, 6І зроблять вони наплїч-
ника із золота й блавату, пурпуру й кар-
мазину і з нитяного полотна майстерним 
робом тканого. 7У його мають бути на 
обох кінцях його два нарамники до 
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звязання, щоб так був звязаний. 8І пояс 
у наплїчника, що буде на йому, буде та-
кої ж роботи, одної з ним тканї: із золота 
й блавату, і пурпуру й кармазину, і з тон-
кого нитяного полотна. 9І візьмеш два 
ониксових каменїв, та й повирізуєш на їх 
імена синів Ізрайлевих: 10Шість імен їх 
на одному каме-нї, і шість других імен на 
другому каменї, по черзї народження 
їх. 11Робом ріжчика, як вирізують печа-
тку, повирізуєш на двох каменях імена 
синів Ізрайлевих; оправу золоту поро-
биш до них. 12І положиш два каменї на 
нарамники наплїчника як каміннє на спо-
мин синам Ізрайлевим, і носити ме Арон 
імена їх перед Іоуо на обох раменах 
своїх про спомин. 13І зробиш дві оправи 
золоті; 14І два ланцюхи щиро золоті: Як 
шнурки поробиш їх сплївши, та й попри-
чіплюєш плетені ланцюхи до оправи. 15І 
зробиш нагрудника судового робом май-
стерським, таким робом, як наплїчника 
зробиш його: із золота, блавату й пур-
пуру та кармазину, та тонкої нитяної тка-
нини зробиш його. 16Четверокутний він 
буде, двоїстий, пядь завдовжки і пядь за-
вширшки. 17І понасаджуєш на йому 
оправлене каміння, чотири ряди каміння; 
один ряд: Сардїй, топаз і смарагд, ряд 
первий; 18А другий ряд: Гранат, сафір і 
диямант; 19А ряд третїй: Опаль, ахат і 
аметист; 20А четвертий ряд: Хризолїт і 
оникс і яспіс; оправлені в золото будуть 
вони в своїх кубельцях. 21І будуть ка-
менї по іменам синів Ізрайлевих, дванай-
цять по іменам їх; вирізані як печатка, ко-
жен з імям своїм буде, по дванайцяти 
колїнам. 22І поробиш на нагруднику ла-
ньцюжки як шнурки плетені, із щирого зо-
лота. 23І зробиш на нагруднику дві каб-
лучки золоті, і причіпиш дві каблучки до 
двох кінцїв нагрудника. 24І привяжеш 
два шнурки золоті до двох каблучок по 
кінцях нагрудника. 25Обидва ж другі кі-
нцї двох плетених шнурків привяжеш до 
двох оправок, і привяжеш їх до нарамни-
ків наплїчника, спереду його. 26І зробиш 
дві каблучки золоті та й причіпиш їх до 
двох кінцїв нагрудника, до рубця його, 
що проти наплїчника, на виворітнїй сто-
ронї. 27І зробиш дві каблучки золоті і 
причіпиш до обох нарамників наплїчника 

знизу, з лицьового боку його, де звязу-
ється над мережаним поясом наплїч-
ника. 28І привязувати муть нагрудника 
каблучками його до каблучок наплїчника 
шнурками блаватовими, щоб він був над 
мережаним поясом наплїчника, і щоб не 
зсувався нагрудник з наплїчника. 29І но-
сити ме Арон імена синів Ізрайлевих в 
судньому нагруднику на серцї свойму, як 
приходить у сьвятиню, на вічний спомин 
перед Іоуо. 30У нагрудник же положиш 
урім і туммім*, щоб вони були на серцї в 
Арона, як приходить він перед Іоуо, і но-
сити ме Арон суд синів Ізрайлевих на 
серцї свойму перед Іоуо по всякий 
час. 31І зробиш верхню шату до наплїч-
ника всю з блавату. 32І буде в неї отвір 
для голови посерединї; буде навкруги 
роспірки тої облямовано обшивкою тка-
ної роботи; як отвір панцера буде в неї, 
щоб не рвалась. 33І поробиш по краях її 
гранатові яблучка з блавату і пурпуру й 
кармазину, навкруги краю її, і дзвінки зо-
лоті проміж ними з усїх боків: 34Дзвоник 
золотий і граната, дзвоник золотий і гра-
ната, по рубцю в верхньої шати з усїх бо-
ків. 35І буде вона на Аронові, як треба 
йому службу служити, і чути буде дзво-
неннє їх, як входити ме в сьвятиню перед 
Іоуо, і як виходити ме, щоб не вмерти 
йому. 36І зробиш бляху із щирого золота, 
і виріжеш на їй, як вирізують печатку: 
Сьвятиня Іоуо! 37І привяжеш її до блава-
тового шнурка, щоб вона була привязана 
до кедара*; спереду кедара нехай буде 
вона. 38І буде вона в Арона на чолї і но-
сити ме Арон несправедливість сьвятих 
річей, що посьвячувати муть синове Із-
райлеві в усїх їх дарах сьвятих. По вся-
кий час нехай вона буде на чолї в його, 
для благоволення їм перед Іоуо. 39І зро-
биш хитон з білого полотна, і зробиш по-
яса із білого полотна. 40І синам Ароно-
вим поробиш хитони і поробиш їм пояси, 
і клобуки поробиш їм про славу й 
окрасу. 41І вдягнеш Арона, брата твого, 
і сини його з ним, і помажеш їх, і приру-
чиш їм усе, і осьвятиш їх, і служити муть 
вони менї сьвященниками. 42І поробиш 
їм льняні спідні шати, прикривати наготу 
тїла їх; від бедер до стеген сягати 
муть. 43І надївати муть їх Арон і синове 
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його, як увіходити муть у громадянський 
намет, або як наближувати муться до 
жертівника, служачи в сьвятинї, щоб не 
провинили та й не померли: Віковічня ус-
танова про його й про насїннє його. 

29І ось що мусиш чинити з ними, щоб їх 
посьвятити в сьвященники менї: Возьми 
бичка одного та два барани, без по-
року. 2Та опрісноків і незаквашених кор-
жиків, змішаних з оливою, та ладок неза-
квашених, оливою помазаних: з питльо-
ваної муки пшеничної поробиш їх. 3І по-
ложиш їх у кошик, і принесеш у кошику, 
ведучи бика і два барани. 4Арона ж і 
сини його приведеш до входу громадян-
ського намету та й пообмиваєш їх во-
дою. 5І візьмеш шати та й надїнеш на 
Арона хитон і верхню шату до наплїч-
ника, і наплїчника, і нагрудника, та й при-
вяжеш йому наплїчника мережаним поя-
сом наплїчника. 6І возложиш йому на го-
лову кедар, і надїнеш диядему сьвятинї 
на кедар. 7І возьмеш миро, та й золлєш 
на голову йому і помажеш його. 8І сини 
його приведеш, і понадїваєш на їх хи-
тони. 9І попідперізуєш їх поясами, Арона 
й сини його, і понакладаєш клобуки на їх, 
і буде їм сьвященство установою вічною; 
і приручиш усе Аронові та синам 
його. 10І приведеш бичка на жертву пе-
ред громадянський намет, і возложить 
Арон і сини його руки свої на голову бич-
кові. 11І заколеш бичка перед Іоуо коло 
входу до громадянського на-мету. 12І во-
зьмеш телячої крові та положиш на роги 
жертівника пучкою твоєю, а всю кров 
виллєш до підніжка жертівника. 13І возь-
меш увесь жир, що вкриває тельбухи, та 
чепець над печінкою, та обидві нирки і 
жир, що кругом них, та й пустиш димом 
на жертівнику. 14А мясиво теляче і шкіру 
його і кал його спалиш на вогнї за табо-
ром: се за гріх. 15І барана одного теж во-
зьмеш. І возложать Арон та сини його 
руки свої на голову баранові. 16І зако-
леш барана та й возьмеш крові його та й 
побризкаєш на жертівника з усїх бо-
ків. 17А барана розіймеш на частини, і 
виполощеш тельбухи його й ноги його, та 
й положиш до частин його й до голови 
його. 18І цїлого барана пустиш димом на 

жертівнику: Се всепаленнє Іоуо, пахощі 
любі; огняна жертва Іоуо. 19І возьмеш 
барана другого, і возложить Арон та сини 
його руки свої на голову баранові. 20І за-
колеш барана, і возьмеш крові його й по-
ложиш на край правого вуха Арона і на 
край правого вуха синів його, і на вели-
кий палець правих рук їх, і на великий па-
лець на правих ногах їх, і побризкаєш 
кровю на жертівника з усїх боків. 21І во-
зьмеш крові, що на жертівнику, та мира, 
та й побризкаєш на Арона й на одїж його, 
на синів його і на одїж синів його з ним; і 
буде він сьвятий і шати його, і сини його 
і шати синів його з ним. 22І возьмеш од 
барана жир та курдюк, і жир, що вкриває 
тельбухи, та чепець від печінки й обидві 
нирки і жир, що кругом них, і праву литку 
- бо се баран посьвятний. 23Та бохонець 
хлїба один, та мазану паленицю одну, і 
ладку одну із кошика прісного хлїба, що 
перед Іоуо; 24І положиш усе те на руки 
Аронові і на руки синів його, і принесеш 
жертву гойдану перед Іоуо. 25І возьмеш 
те з рук їх, та й пустиш димом на жертів-
нику опріч всепалення, на любі пахощі 
перед Іоуо. Се огняна жертва Іоуо. 26І 
возьмеш ти груди з барана, що про 
Арона, і принесеш як гойдану жертву пе-
ред Іоуо; і буде вона частиною тобі. 27І 
осьвятиш грудину гойданої жертви і ли-
тку піднесеної жертви від барана посьвя-
тного, з того, що про Арона, і з того, що 
про синів його; 28І буде Аронові й дїтям 
його доходом від синів Ізрайлевих, бо се 
жертва підношення; а мусить бути жер-
тва підношення від синів Ізрайлевих, від 
їх жертов примирення: їх жертва підно-
шення Іоуо. 29А сьвяті шати, що в Арона, 
будуть його дїтям по йому, щоб їх пома-
зувано в їх, і висьвячувано їх. 30Сїм день 
надївати ме їх син його, котрий буде по-
слї його сьвященником, котрий увійде у 
громадський намет, щоб служити в сьвя-
тинї. 31А барана сьвяченого возьмеш і 
звариш мясиво його в сьвятому місцї. 32І 
їсти муть Арон і сини його мясиво бара-
няче й хлїб, що в кошику, коло входу в 
громадський намет. 33І їсти муть вони те, 
чим покутовано гріхи, на прирученнє їм 
сьвященства, щоб їх висьвятити; чужий 
же не їсти ме; бо се сьвяте. 34І коли 
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зостанеться що до ранку од мясива по-
сьвятного й від хлїба, мусиш спалити 
останок огнем. Не їсти меш; бо се 
сьвяте. 35І поробиш Аронові й синам 
його все так, як я заповідав: сїм день 
висьвячувати меш їх. 36А теля на гріхову 
покуту приноситимеш щодня, і очистиш 
жертівника, зробивши покуту; та пома-
жеш його, щоб посьвятити його. 37Сїм 
день покутувати меш про жертівника і 
сьвятити меш його; і зробиться жертів-
ник сьвятинею над сьвятинями: хто дото-
ркнеться до жертівника, буде сьвя-
тий. 38От що приносити меш на жертів-
нику: двоє ягнят перволїтків, день в день, 
повсячасно. 39Перве ягня приносити 
меш ураньцї, а ягня друге приносити 
меш між двома вечорами. 40Та десятину 
питльованої муки, змішаної з четверти-
ною гіна забиваної олїї, і ливну жертву 
четвертину гіна вина, до первого яг-
няти. 41А друге ягня приносити меш між 
двома вечорами; як дар ранїшний і як ли-
вну жертву його, так жертвувати меш про 
любі пахощі, огняну жертву Іоуо. 42Се 
мусить бути жертва всепалення по-
всячасно в роди ваші, коло входу в гро-
мадський намет, перед Іоуо, де зустрі-
чати мусь із вами, щоб розмовляти з то-
бою тамо. 43І сходити мусь тамо з си-
нами Ізрайлевими, і сьвятити меться на-
мет сьвятостю моєю. 44І осьвячу гро-
мадського намета й жертівника; Арона ж 
і синів його посьвячу, щоб служили менї 
сьвященниками. 45І витати му між си-
нами Ізрайлевими і буду їм Богом. 46І 
зрозуміють вони, що я Іоуо, Бог їх, що ви-
вів їх із Египецької землї, щоб витати 
менї проміж їх; я Іоуо, Бог їх. 

30І построїш менї жертівника на куреннє 
кадильне; з дерева акацієвого зробиш 
його. 2Локіть завдовжки він і локіть за-
вширшки, четверокутний він буде, і два 
ліктї заввишки; і роги його одноцїльні з 
ним. 3І обложиш його щирим золотом 
верх його, всї боки його і роги його. І зро-
биш до його вінець золотий навкруги. 4І 
дві каблучки золоті зробиш до його під ві-
нцем його. По обох боках його поробиш 
їх, і будуть вони про жердки, щоб носити 
його ними. 5І поробиш носила з дерева 

акацієвого, та й пообкладуєш їх золо-
том. 6І постановиш його проти завіси, се 
єсть перед скринею сьвідчення і проти 
віка, що над сьвідченнєм, і де буду схо-
дитись з тобою. 7І кадити ме Арон кади-
лом на йому з ранку до ранку; як понаго-
товляє лямпи, мусить кадити; 8І як запа-
лює Арон лямпи між двома вечорами, 
мусить кадити; вічне кадило перед Іоуо в 
роди ваші. 9Не приносити мете на його 
кадил чужих, нї всепалення, нї приносів; 
і поливальної жертви не лити мете на 
його. 10І покуту робити ме Арон на роги 
його, раз в рік, кровю жертви покути за 
гріх і примирення, буде що року раз по-
кутувати за його в роди ваші: Сьвятиня 
над сьвятинями він Іоуо. 11І рече Іоуо 
Мойсейові тако: 12Як перелїчувати меш 
сини Ізрайлеві, так нехай кожен при пе-
релїку дасть Іоуо за душу свою викуп, і 
не буде в них лиха, як перелїчувати муть 
їх. 13Ось що мусять вони давати: всї що 
переходити муть до перелїчених, пів се-
келя, після секеля сьвятинї (двайцять 
гер один секель) пів секеля яко приніс 
Іоуо. 14Двайцятилїток і старше хто пере-
ходить до перелїчених, мусить давати 
приноса Іоуо. 15Багатий не більш, і вбо-
гий не меньше пів секеля мусить давати, 
як приніс Іоуо, на покуту душ їх. 16І брати 
меш срібло покутне від синів Ізрайлевих, 
та й давати меш його на службу в гро-
мадський намет; і буде воно синам Ізрай-
левим поминаннєм перед Іоуо, на покуту 
душ ваших. 17І рече Іоуо Мойсейові 
тако: 18Зробиш ти вмивальницю мідяну 
й підставку до неї мідяну, на обмиваннє, 
і поставиш її між наметом громадським і 
жертівником, і наллєш до неї води. 19І 
обмивати муть у йому Арон і сини його 
руки свої й ноги свої. 20Як входять вони 
в громадський намет, мусять пооблива-
тись водою, щоб не померти; або як при-
ступають до жертівника на служеннє, 
щоб закурити огняну жертву Іоуо. 21Му-
сять пообмивати руки свої й ноги свої, 
щоб не померти; і буде се установою ві-
ковічньою йому й насїнню його в роди 
їх. 22І рече Іоуо Мойсейові так: 23Во-
зьми теж собі пахощів найдорожших: ми-
рри чистої пятьсот секелїв, та цинамону 
пахущого половину того, двістї і 
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пятьдесять, і кальмусу пахущого двістї і 
пятьдесять, 24І кассії пятьсот, по секелю 
сьвятинї, та олїї оливної один гін. 25І 
зробиш із того миро сьвятого помазання, 
мішане мастило пахуще, робом аптикар-
ським; се буде олїя сьвятого пома-
зання. 26І мусиш помазати ним громад-
ський намет і скриню сьвідчення, 27І стіл 
і всю посудину його, і сьвітильника, і по-
судину його, і жертівника кадильного, 28І 
жертівника до всепалення, і вмиваль-
ницю і підставку її, 29І поосьвячуєш їх; і 
будуть вони пресьвятими: хто доторк-
неться до них, буде сьвятий. 30І Арона й 
сини його намастиш і висьвятиш їх на 
сьвященників менї. 31До синів же Ізрай-
левих мусиш промовити: Миром сьвя-
того помазання мусить се бути менї в 
роди ваші. 32На людське тїло не будете 
його зливати, і по складу його не робити 
мете такого собі. Сьвяте воно, і сьвятим 
мусить бути вам. 33Хто зробив би таке 
мішаннє, та хто помаже ним чужого, ви-
корениться той ізміж людей своїх. 34І 
Іоуо рече до Мойсея: Возьми запашне 
коріння: Стакте та кадильну черепашину, 
та гальбан, запашне коріння і чистий 
яловець, з усього по рівній частинї, 35І 
зроби з того майстерно зложене кадило, 
робом аптикарським стерте, чисте, 
сьвяте. 36І розтовчи на порох, і положи 
із сього перед сьвідченнєм в наметї гро-
мадському, де сходити мусь з тобою; 
пресьвята сьвятиня буде для вас. 37І ка-
дило, що зробити маєш, по складу час-
тей його нїхто не сьміє робити для себе; 
буде воно в тебе сьвяте для Іоуо. 38Хто 
б таке зробив, щоб понюхати його, той 
викорениться зміж людей своїх. 

31І рече Іоуо Мойсейові: 2Дивись, пок-
ликав я Базалеїла, сина Урії Гурієнка, з 
колїна Юдиного, 3І сповнив я його духом 
Божим, мудростю й розуміннєм і знаттєм 
у всякому реместві; 4Щоб видумував 
майстерне, як вироблювати із золота й 
срібла і мідї, 5І вирізувати на дорогому 
каменї і вирізувати з дерева, і робити у 
всякому реместві. 6І се прилучив я сам 
до його за помічника Оголїаба Ахісама-
шенка, з коліна Данового, і вложив я му-
дрість в серце кожного, в кого мудре 

серце, щоб уміли вони все зробити, що 
заповідав я тобі: 7Громадський намет і 
скриню сьвідчення і віко, що на їй, і всю 
посудину в наметї; 8І стіл і всю посудину 
його, і сьвітильника чистого, і всю посу-
дину його, і кадильного жертівника, 9І 
жертівника всепалення і всю посудину 
його. 10І вмивальницю, і підставку її, і 
шати службові, і шати сьвяті для Арона 
сьвященника, і шати для синів його, щоб 
служили службу сьвяту. 11І миро і запа-
шні пахощі для сьвятинї: Усе, як запові-
дав я тобі, мають зробити вони. 12І рече 
Іоуо Мойсейові: 13Ти ж промов до синів 
Ізрайлевих і кажи: Суботу ж мою мусите 
держати; бо се знамя між мною й вами в 
роди ваші, щоб ви знали, що я, Іоуо, 
осьвячую вас. 14І допильновуйте су-
боти; вона бо вам сьвята: Хто опоганить 
її, того скарати смертю; бо кожна душа, 
що робити ме яку роботу в день суботнїй, 
буде вбита. 15Шість день для роботи, 
але семий день субота на спочинок, 
сьвятий день Іоуо; кожного, хто робити 
ме дїло в субітнїй день, скарати сме-
ртю. 16І допильновувати мусять синове 
Ізрайлеві суботи, щоб сьвяткувати су-
боту в родах їх: Заповідь на віки. 17Між 
мною і синами Ізрайлевими знамя се ві-
ковічне. Бо шість день творив Іоуо не-
беса і землю, а семого дня спочив. 18І 
дав Мойсейові, переставши розмовляти 
з ним на Синай горі, дві таблицї сьвід-
чення, таблицї камяні, на котрих писав 
палець Божий. 

32І вбачили люде, що загаявся Мойсей 
зійти з гори, і згромадились люде до 
Арона, і мовляли до його: Заходись ли-
шень та пороби нам боги, щоб вони 
йшли поперед нас! Бо ми не знаємо, що 
сталось Мойсейові, чоловікові сьому, що 
вивів нас із Египецької землї. 2І рече їм 
Арон: Повиймайте ж сережки* золоті, що 
в ушу жінок ваших, у ваших синів і дочок, 
та й принесїть до мене. 3І повиймали всї 
люде сережки золоті, що в ушу в їх, і по-
приносили до Арона. 4І позабирав їх із 
рук їх, і виробив форму, і зробив із них 
литого бичка. І казали люде: Ось бог твій, 
Ізраїлю, що вивів тебе з Египецької зе-
млї. 5І вбачаючи се Арон, вистроїв перед 
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ним жертівника. І покликне Арон і каже: 
Завтра сьвято Іоуо! 6І повставали вони 
рано враньцї, та й вознесли жертви ог-
няні і жертви мирні. І посїдали люде їсти 
й пити з ним, і вставши позаводили ігра-
шки. 7І рече Іоуо Мойсейові: Ійди боржій, 
спустись! Показились бо сї люде, що ви-
вів єси з Египецької землї. 8Хутко звер-
нули з дороги, що я заповідав їм; зро-
били собі литого бичка та й поприпадали 
ниць перед ним, і принесли йому жертву, 
й мовляють: Ось, бог твій Ізраїлю, що ви-
вів тебе з Египецької землї. 9І рече Іоуо 
Мойсейові: Бачив я людей сих; се люде 
затвердїлого серця. 10Іди ж від мене, 
щоб запалав я гнївом на їх, і щоб менї 
вигубити їх; тебе ж я зроблю народом ве-
ликим. 11І благав Мойсей Іоуо, Бога 
свого, і промовив: Про що, Iоуе, палати 
гнївом тобі на людей твоїх, що вивів єси 
з Египецької землї потугою великою й ру-
кою міцною? 12Чи то ж гаразд, як мов-
ляти муть Египтїї: На лихо він вивів їх, 
аби повбивати в горах та повикоріню-
вати з лиця земного? Одвернись від 
гнїва твого, да зжалься, що розлютува-
вся на людей твоїх. 13Спогадай Авра-
ама, Ізаака й Ізраїля, слуг твоїх, що їм 
клявся єси собою самим, словами: На-
множу насїння вашого, як зір небесних, і 
всю 'цю землю, що про неї я глаголав, 
дам я насїнню вашому і наслїдувати 
мете її віковічно. 14І зжалївся Іоуо, що 
розлютувався та й хотїв заподїяти лихо 
людям своїм. 15І повернувся Мойсей, і 
спустивсь з гори, а таблицї сьвідчення в 
руцї його, таблицї пописані з обох боків; 
з одного й з другого боку пописані. 16А 
таблицї були дїло Боже і письмо - письмо 
Боже, вирізане на таблицях. 17І почув 
Йосуа голос люду, що вигукував, і каже 
Мойсейові: Військовий погук у коші. 18Та 
нї! каже, не так гукають подужники, і не 
так гукають подужані; голос пересьпівів я 
чую. 19І сталось, що, наближившись до 
табору, побачив бичка і таньцї, і запалав 
Мойсей гнївом, та й кинув таблицї з рук, 
і розбив їх під горою. 20І взяв бичка, що 
вони зробили, та й спалив його на вогнї, 
і розтовк його на прах; та й висипав у 
воду, та й дав її пити синам Ізрайле-
вим. 21І рече Мойсей Аронові: Що тобі 

заподїяли сї люде? За що навів на їх ве-
ликий гріх? 22І рече Арон: Не палай гнї-
вом на мене, добродїю. Ти сам знаєш 
сей люд, який він ледачий. 23Кажуть 
вони менї: Зроби нам бога, щоб ійшов 
поперед нас, бо не знаємо, що сталось 
Мойсейові, чоловікові сьому, що вивів 
нас з Египецької землї. 24Я й кажу їм: У 
кого є золото, здіймайте з себе. І поодда-
вали менї, і вкинув я в огонь його, і ви-
йшов сей бичок. 25І вбачав Мойсей, що 
розузданий се люд, а розуздав його Арон, 
на сором їх перед противниками їх. 26І 
став Мойсей у кошових воротях, і покли-
кнув: Хто за Іоуо, до мене! І скупились до 
його всї сини Левієві. 27І каже їм: Так 
глаголе Іоуо, Бог Ізраїлїв: Підпережи ко-
жен меча свого при бедрі, пройдїте сюди, 
і назад по табору од воріт і до воріт, і по-
бивайте браттє ваше, і товариство ваше, 
і сусїд ваших. 28І вчинили синове Ізрай-
леві по слову Мойсейовому; і полягло 
того дня з люду до трох тисяч чоло-
віка. 29І каже Мойсей: Присьвятїтеся 
Іоуо сьогоднї проти синів своїх і проти 
братів своїх, щоб на вас послав сьогоднї 
благословеннє. 30Другого ж дня промо-
вив Мойсей до людей: Великим гріхом 
провинили ви! Оце ж підіймусь до Іоуо; 
може й спокутую ваші гріхи. 31Вернувся 
Мойсей до Іоуо й рече: Ой, величезним 
гріхом провинили сї люде; зробили собі 
бога із золота. 32Оце ж, коли б простив 
гріх їх! Коли ж нї, дак вичеркни мене з 
книги твоєї, що написав єси. 33І рече 
Мойсейові Іоуо: Хто провинив менї, виче-
ркну з книги моєї. 34Нинї ж ійди, веди 
люди туди, куди я заповідав тобі. Ангел 
мій йти ме поперед тебе; як же прийде 
година кари моєї, тодї й карати му їх за 
провини їх. 35І послав Іоуо морову кару 
на людей за литого бичка, котрого виро-
бив Арон. 

33І рече Іоуо Мойсейові: Ійди, здіймайсь 
ізвідсї, ти й люде, що ведеш з Египецької 
землї в землю, що про неї я клявся Авра-
амові, Ізаакові і Яковові, глаголючи: 
Насїнню твойму оддам її. 2І пошлю пе-
ред тобою ангела та й повиганяю Канаа-
ніїв, Аморіїв, і Хетіїв, і Ферезіїв і Гевіїв і 
Євузіїв. 3Ійди в землю, де тече молоко і 
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мід; сам бо не пійду серед вас, тим що ви 
запеклий народ, дак щоб не вигубити 
менї вас в дорозї. 4І почули люде се гірке 
слово, та й засуміли, і нїхто не надївав 
своїх окрас. 5Рече бо Іоуо Мойсейові: 
Промов до синів Ізрайлевих: Ви народ 
запеклий; коли б ійшов я одну тілько ми-
нуту проміж вами, дак вигубив би вас. 
Оце ж поздіймайте свої окраси з себе, я 
ж знаю, що чинити му з вами. 6І позри-
вали сини Ізрайлеві свої окраси з себе 
почавши від Гореб гори. 7Мойсей же 
взяв намета й напяв його за кошем, од-
далеки від коша, та й назвав його собор-
ним наметом. І сталося, кожен, хто шу-
кав Іоуо, виходив до намета, що був за 
кошем. 8І сталось, як виходив Мойсей з 
намету, вставали всї люде, і стояло ко-
жне коло входу у свій намет і дививсь 
всьлід Мойсейові, аж покіль увійде він у 
намет. 9А як увіходив Мойсей у намет, 
дак спускався хмарний стовп, і зупинявсь 
коло входу в намет, і розмовляв Господь 
із Мойсейом. 10І вбачаючи весь люд сто-
впа хмарного, що стояв коло входу в на-
мет, вставав увесь люд і падали ниць, 
кожне коло входу в свій намет. 11І роз-
мовляв Іоуо із Мойсейом лицем до лиця, 
так як говорить чоловік з чоловіком; і ве-
ртався він до коша. Слуга ж його Йосуа 
Нуненко, молодик, не виходив із сере-
дини намету. 12І рече Мойсей Іоуо: Ди-
вись, глаголав єси менї: Веди люд сей, 
та не сповістив мене, кого посилаєш зо 
мною. Ти ж глаголав: Знаю тебе на імя, 
та ще й ласку знайшов єси в очах 
моїх. 13Оце ж, коли знайшов я ласку в 
очах твоїх, дак дай менї взнати дороги 
твої, щоб пізнав тебе, та й знайшов ласку 
в очах твоїх, та зглянься й на те, що се 
люде твої! 14І рече: Лице моє йти ме з 
тобою, і я дбати му про упокій твій. 15І 
рече до його: Коли не йти ме лице твоє, 
так і не веди нас ізвідти. 16Бо чим же 
впевняться, що знайшов я ласку в очах 
твоїх, я й люде твої? Чи не тим же, що 
пійдеш ти з нами, і відрізнимось ми, я й 
люде твої, від усякого народа, який є на 
земному лицї? 17І рече Іоуо Мойсейові: І 
те, що промовив єси, сотворю; бо знай-
шов єси ласку в очу в мене, і знаю я на 
імя тебе. 18І рече він: Покажи ж менї 

славу твою! 19І рече: Проведу всю ми-
лость мою перед лицем твоїм і прого-
лошу імя Іоуо перед тобою; і милувати 
му, кого милувати, і милосердувати мусь, 
над ким милосердуватись. І рече: 20Не 
можна тобі бачити лице моє: бо не жити 
ме вже людина, що бачила лице моє. 21І 
рече Іоуо: Ось місце коло мене, і будеш 
стояти на скелї: 22І як проходити ме 
слава моя, поставлю тебе в щелинї скелї, 
та й затулю долонею моєю лице тобі, 
поки не перейду. 23А як відтулю долоню 
мою, дак бачити меш мене ззаду, лиця ж 
мого не бачити меш. 

34І рече Іоуо Мойсейові: Висїчи собі дві 
таблицї камяні взором первих, і напишу 
на таблицях слова, що були на таблицях 
первих, що розбив єси. 2І бувай готов 
ураньцї, і зійди враньцї на Синай гору, та 
й станеш тамо передо мною на верху 
гори. 3І нїхто щоб не взійшов з тобою, та 
нїкого щоб не було видно по всїй горі; ба 
й отара й череда щоб не паслась під го-
рою. 4І висїк дві таблицї камяні взором 
первих; і встав Мойсей рано враньцї, та 
й зійшов на Синай гору, як заповідав 
йому Іоуо, і взяв в руки обидві таблицї ка-
мяні. 5І зійшов Іоуо у хмарі і став з ним 
там, і промовив імя "Іоуо". 6І переходив 
Іоуо перед ним, і покликував: Іоуо! Іоуо! 
Бог, милосердний і ласкавий, нескорий 
на гнїв і щедрий на милость і пра-
вду, 7Що держить ласку про тисячі, про-
щає несправедливість, переступ і гріх, 
хоч нїколи не вважає безвинним винова-
того, карає несправедливість батьків-
ську на дїтях і на дїтях дїтей, на третьому 
й на четвертому родї. 8І припав хутко 
Мойсей до землї і поклонився Богу, 9І 
рече: Коли тільки знайшов я ласку в очу 
в тебе, Господе, нехай же йде Господь 
серед нас; бо запеклі се люде, та прости 
несправедливість нашу і гріх наш, і во-
зьми нас за наслїддє своє! 10І рече: Се я 
покладаю завіт: Перед усїма людьми 
твоїми сотворю чудеса, які не творились 
на всїй землї і у всїх народів, і вбачати 
ме ввесь люд, що проміж ним живеш, 
дїло Іоуо: страшенне бо те, що сотворю 
з тобою. 11Пильнуй же того, що я запові-
дав нинї тобі. Се повиганяю перед тобою 
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Аморіїв, і Канааніїв, і Хетіїв, і Ферезіїв, і 
Гевіїв, і Євузіїв. 12Остерегайсь чинити 
вмову з осадниками тієї країни, що в їх 
землю ввіходиш, щоб не зробились вони 
сїткою проміж вами. 13Нї, мусите руйну-
вати жертівники їх, і будете ламати сто-
впи їх, і рубати сьвященні дуброви 
їх, 14Бо не будеш покланятись иншому 
богу; бо Іоуо, на імя Ревнивий, він Бог ре-
внивий. 15Не чинити меш умови з жите-
лями тієї країни, ато будуть блудувати 
вони з богами своїми і приносити жертву 
богам своїм, та й покличуть тебе, і зач-
неш їсти жертви їх. 16І будеш брати до-
чки їх за синів своїх, і будуть блудовати 
дочки їх за богами своїми, і приводити 
синів твоїх до блуду за богами сво-
їми. 17Виливаних богів не будеш ро-
бити. 18Сьвята не заквашеного хлїба бу-
деш допильновувати, сїм день їсти меш 
опрісноки, як заповідав я тобі, в певну го-
дину, в місяцї Абиві; бо в місяцї Абиві ви-
йшов єси з Египту. 19Все, що родить 
мати, моє; і весь твій скот, первородні са-
мцї бики й барани. 20Первака ж осла му-
сиш викупити бараном, коли ж не вику-
пиш, так переломи йому шию. Всякого 
первенця з синів мусиш викупити, і нехай 
нїхто не показується передо мною з по-
рожнїми руками. 21Шість день робити 
меш, семого ж дня перестанеш орати і 
жати. 22І сьвято тижневе держати меш, 
те ж і сьвято первоплоду пшеничних вжи-
нків, і сьвято збору при кінцї року. 23Три 
рази що року мусить показуватись увесь 
музький пол ваш перед лицем Іоуо, Бога 
Ізраїлського: 24Бо повиганяю народи 
сперед тебе і розпросторю границї твої, і 
нїхто не посягне на землю твою, як вихо-
дити меш, показатись перед Іоуо, Богом 
вашим, три рази що року. 25Не прино-
сити меш вкупі з заквашеним кров жер-
тви моєї, і не зоставати меться до ранку 
жертва в паскове сьвято. 26Первий пер-
воплід землї твоєї приносити меш домові 
Іоуо, Бога твого. Не варити меш козеняти 
в молоцї матері його. 27І рече Іоуо Мой-
сейові: Позаписуй собі сі слова: бо згідно 
з сїми словами вчинив я з тобою і з Ізра-
їлем завіт. 28І був там він з Іоуо сорок 
день і сорок ночей, хлїба не їв і води не 
пив. І написав на таблицях слова завіту, 

десять слів. 29І сталось, як сходив Мой-
сей з Синай гори, а обидві таблицї сьвід-
чення були в руцї Мойсейовій, як сходив 
із гори, так не знав Мойсей, що стала си-
яти проміннєм кожа на лицї в його, бо ро-
змовляв він з Господом. 30І побачив 
Арон і всї синове Ізрайлеві Мойсея, і се 
почала сияти проміннєм кожа на лицї в 
його, і побоялись приступити до його. 31І 
покликав їх Мойсей, і поприходили до 
його Арон і всї князї громадські, і розмо-
вляв Мойсей із ними; 32А потім присту-
пили й усї синове Ізрайлеві, і заповідав 
їм він усе, про що глаголав йому Іоуо на 
Синай горі. 33І як переставав Мойсей 
промовляти до них, так спускав на лице 
собі покривало. 34Якже приходив Мой-
сей перед Іоуо розмовляти з ним, здій-
мав покривало, аж поки він відходив; і ви-
ходив він і промовляв синам Ізрайлевим, 
що заповідано йому. 35І вбачили синове 
Ізрайлеві лице Мойсейове, що сияла 
проміннєм кожа на лицї в Мойсея; і 
надївав ізнов Мойсей покривало на лице 
собі, поки не прийшов, щоб розмовляти з 
ним. 

35І зібрав Мойсей всю громаду синів Із-
райлевих і каже до них: 2Ось що запові-
дав Іоуо вам чинити: Шість день можна 
вам робити, семий же день мусить вам 
бути сьвятим днем, субота відпочинку 
Іоуо. Хто робить у сей день, всякому 
смерть. 3Не будете запалювати багаття 
в усїх ваших домівках в день субітнїй. 4І 
промовив Мойсей до всїєї громади синів 
Ізрайлевих так: От що заповідав Іоуо, 
глаголючи: 5Принесїте від себе жертву 
підношення Іоуо. Кожен охочий нехай 
принесе Іоуо приніс: золото, срібло і 
мідь. 6І блават і пурпур та кармазин та 
тонке полотно і козину шерсть; 7І бара-
нячі шкіри червоні, і шкури барсучі, і де-
рево акацію, 8І олїю на сьвітло, і пахощі 
на миро помазання і на запашне ка-
дило. 9Каміннє ониксове і каміннє до 
вставлювання на нагрудник і наплїч-
ник. 10І кожен мудрий серцем ізміж вас 
прийде і робити ме все, що заповідав 
Іоуо. 11Храмину його і покриттє її, і гаки 
її, і дошки її, і засуви її, і стовпи її, і підс-
тави її, 12Скриню і жердки її, і віко, і 
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завісу, 13Стола й носила його, й усю по-
судину його, і покладний хлїб; 14Сьвіти-
льник на сьвітло, і посудину його, і лямпи 
його, і олїю на сьвітло; 15І жертівника ка-
дильного і носила його, і миро, і запашне 
кадило, і завісу коло входу до хра-
мини; 16Жертівника на всепаленнє і 
грати до його мідяні, жердки його і всю 
посудину його, умивальницю й підставу 
до неї; 17Опони у дворі, і стовпи до них, 
і підставки їх, і мату до воріт у 
дворі; 18Кіллє до храмини, і кіллє до 
двора, і посторонки до них; 19Шати до 
служення в сьвятинї; шати сьвяті для 
Арона, сьвященника, і шати для синів 
його, щоб служити сьвященну слу-
жбу. 20І відійшла вся громада синів Із-
райлевих од лиця Мойсейового, 21І по-
приходили всї, кого підіймало серце його, 
і всї, кого заохочував дух його, і пода-
вали приноси Іоуо на будову громадсь-
кого намету і на всякі потребини його, і 
на шати сьвяті. 22І поприходили вони, 
чоловіки й жіноцтво, всї, скільки було їх 
охочого серця, і подали запинки й сере-
жки, й каблучки, і золоті намиста, і всяку 
золоту посудину, 23І всякий, в кого знай-
шовся блават, і пурпур, і кармазин, і то-
нке полотно, і козина шерсть, і шкіри ба-
ранячі червоні, і шкіри барсучі, прино-
сив. 24Усякий, в кого була жертва срібна 
й мідяна, подавав жертву приношення 
Іоуо; і всякий, в кого знайшлось дерево 
акація до всякої службової роботи, пода-
вав. 25І все жіноцтво, в якого було мудре 
серце, почало прясти своїми руками, і 
подавали свою пряжу: на блават, і пур-
пур, і кармазин, й тонке полотно. 26І все 
розумне жіноцтво, кого серце підіймало 
на мудрощі, пряли козину шерсть. 27А 
князї подавали каміннє ониксове і ка-
міннє до вставлювання для наплїчника і 
нагрудника. 28І пахощі й олїю на сьвітло 
і на миро, і на запашне кадило. 29Дїти Із-
райлеві, всякий чоловік і всяка жінка, в 
котрої було охоче серце, подавати на 
всяку роботу, яку Іоуо заповідав через 
Мойсея, творити, подавали добровільні 
дари Іоуо. 30І рече Мойсей синам Ізрай-
левим: Дивітесь, покликав Іоуо Безале-
їла, сина Урії Гурієнка, із колїна Юди-
ного. 31І сповнив його духом Божим на 

мудрощі, і розуміннє, і знаннє, і на всяке 
ремество, 32Щоб майстерне видумувати 
та вироблювати із золота й срібла і 
мідї, 33І вирізувати каміннє до вставлю-
вання, і вирізувати з дерева, робити 
всяку штучну роботу; 34І вложив йому в 
серце навчати, йому й Оголїябові Ахиса-
машенкові, з роду Данового. 35Сповнив 
їх серце мудрощами до вироблювання 
всякої роботи різьбяра і майстерного 
ткача і гаптяря, по блавату і по пурпуру і 
по кармазину, і по тонкому полотну, і 
ткача: всїх тих, що всяку роботу вироб-
люють і штучні речі видумують. 

36І робили, як заповідав Іоуо, Безалеїл 
та Оголїаб і всякий мудросердий чоловік, 
кому дав Іоуо мудрість і розуміннє, щоб 
знали, як робити всяку потрібну роботу в 
сьвятинї. 2І покликав Мойсей Безалеїла 
та Оголїаба і всякого чоловіка мудрого 
серця, що йому дав Іоуо мудрість у серце, 
всякого, кого підіймає серце, взятись за 
дїло, щоб довести його до ладу. 3І взяли 
вони сперед Мойсея всї приноси, що по-
дали синове Ізрайлеві, на будівлю і ро-
боту сьвятинї, щоб збудовати її; пода-
вали ж вони ще добровольні приноси що 
ранку. 4І поприходили всї мудрі люде, 
що робили всяку роботу в сьвятинї, ко-
жен по реместву свойму, що хто вмів ро-
бити, 5І промовили до Мойсея кажучи: 
Більш, як треба, подали люде на потре-
бини дїла, що заповідав Іоуо поро-
бити. 6І дав Мойсей наказ, і з'ясували по 
табору словами: Нехай нї чоловіки, нї жі-
нки не дбають більш о приноси для сьвя-
тинї! І так перестали люде приносити. 7І 
було запасу доволї на всяку роботу, щоб 
її довершити; ще й було надто. 8І всї ро-
бітники будівлї, у кого було мудре серце, 
зробили храмину з десятьох келїмів; з 
нитяного полотна та з блавату, і пупуру, 
і кармазину, з херувимами, роботи майс-
терної, поробили їх. 9Завдовжки один 
келїм двайцять і вісїм локот, а завшир-
шки один келїм чотири ліктї; міра одна у 
всїх келїмів. 10І посчіплював пять келї-
мів, один з одним, і счіпив знов пять келї-
мів других один з одним. 11І поробив пе-
тельки з блакиту по краю одного келїма 
при кінцї його, де счіплюється; так само 
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зробив по краю останнього келїма, де в 
друге счіплюється. 12Пятьдесять пете-
льок зробив на одному келїмі, і пятьде-
сять петельок у кінцї келїма, що счіплю-
ється в друге, петельки одна проти дру-
гої. 13І зробив пятьдесять запинок золо-
тих, і посчіплював келїми один з одним, і 
стала храмина цїла. 14І поробив коври з 
козиної шерстї до намету над храминою; 
одинайцять коврів таких зробив 
він. 15Завдовжки один ковер трийцять 
локот, а чотири ліктї завширшки один ко-
вер; одна міра в одинайцяти коврів. 16І 
счіпив до купи пять коврів окроме і шість 
коврів окроме. 17І зробив пятьдесять пе-
тельок на самому краю ковра останнього, 
де счіплюється, а пятьдесять петельок 
на краю ковра, де счіплюється з дру-
гим. 18І зробив запинок мідяних пятьде-
сять до счіплювання намету так, щоб 
став цїлим. 19І зробив покриттє до на-
мету із баранячих шкір, викрашених на 
червоно, і покриттє з барсучих шкір зве-
рху. 20І наробив дощок на храмину із де-
рева акацієвого, простостоячих. 21Де-
сять локот завдовжки одна дошка, і ло-
кіть з половиною завширшки одна до-
шка. 22Два чопи в одній дошцї, пригнані 
один проти одного; так само поробив на 
всїх дошках до храмини. 23І наробив до-
щок до храмини: двайцять дощок на по-
луденньому боцї її, до полудня; 24І сорок 
срібних підставок зробив під двайцять 
дощок: дві підставки під одну дошку, про 
обидва чопи її, і дві підставки під дошку 
другу, про обидва чопи її. 25І на другому 
боцї храмини, на північ, двайцять дощок 
зробив він. 26І сорок підставок їх сріб-
них: дві підставки під одну дошку, і дві пі-
дставки під другу дошку. 27А на зад-
ньому боцї храмини проти заходу соньця 
зробив шість дощок; 28А дві дошки зро-
бив до кутків храмини на задньому 
боку. 29І були вони подвійні знизу до 
гори, і були в горі одна при другій в одній 
каблучцї. Так поробив до обох їх на обох 
кутках. 30А всього було вісїм дощок, а пі-
дставки їх із срібла: шіснайцять підста-
вок, під кожною дошкою по дві підста-
вки. 31І поробив засуви із дерева акаціє-
вого: пять до дощок на одному боцї хра-
мини. 32І пять засувів на другому боцї 

храмини на полуденньому боцї. 33І зро-
бив засува по серединї дощок від одного 
кінця до другого. 34А дошки пообкладу-
вав золотом; а каблучки їх, місця про за-
суви, поробив із золота, і пообкладував 
засуви золотом. 35І зробив завісу з бла-
вату, пурпуру й кармазину і з нитяного 
полотна; і роботою майстерною поробив 
на нїй херувимів. 36І зробив до неї чо-
тири стовпи із дерева акації та й пообк-
ладував золотом, а гаки їх золоті, і пови-
ливав до них чотири підставки із срі-
бла. 37І зробив опону до входу в намет 
із блавату, й пурпуру, й кармазину, і ни-
тяного полотна, робом гаптярським; 38І 
пять стовпів із гаками їх; і пообкладував 
верхи їх і перекладини їх золотом; а пять 
підставки їх зробив із мідї. 

37І зробив Безалеїл скриню з дерева 
акацієвого, два ліктї з половиною завдо-
вжки, а локіть з половиною завширшки, і 
локіть з половиною заввишки. 2І вило-
жив її щирим золотом з середини й зве-
рха, і зробив на їй вінець золотий з усїх 
боків. 3І вилив до неї чотири каблучки зо-
лоті, до чотирох рогів її: дві каблучки її на 
одному боцї її, і дві каблучки на другому 
боцї її. 4І поробив носила з дерева акаці-
євого та й пообкладував їх золотом. 5І 
повсовував носила в каблучки по рогах у 
скринї. 6І зробив віко з щирого золота, 
два ліктї з половиною завдовжки і локіть 
з половиною завширшки. 7І зробив два 
херувими золоті; кованої роботи зробив 
їх по обох кінцях віка: 8Одного херувима 
при кінцї одного боку, і одного херувима 
при кінцї другого боку, одноцїльно з віком 
поробив херувимів по обох кінцях 
його. 9І простягали херувими крила свої 
вгору, вкриваючи крилами своїми віко, а 
лиця їх були проти себе; лиця херувимів 
були на віко повернуті. 10І зробив стола 
з дерева акацієвого: два ліктї завдовжки, 
і локіть завширшки, і локіть з половиною 
заввишки. 11І виложив його золотом щи-
рим, і зробив до його вінець золотий з 
усїх боків його. 12І зробив на йому 
лиштву, в долоню завширшки, і зробив 
золотий вінець до лиштви його з усїх бо-
ків. 13І вилив до його чотири каблучки 
золоті, та поприроблював каблучки до 
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чотирох рогів його коло чотирох ніг у 
його. 14Коло лиштви були каблучки як 
всовки для носил, щоб носити стола. 15І 
поробив носила з дерева акацієвого та й 
пообкладував їх золотом, щоб носити 
ними стола. 16І поробив посудину, що 
була на столї: полумиски до його і вми-
вальницї до його, і чаші до його, й коно-
вки до виливання, із золота щирого. 17І 
зробив сьвітильника із золота щирого; 
кованим робом зробив сьвітильника, 
ногу його і держало його; чашечки його, і 
пупляшки його, і квітки його одноцїльні з 
ним. 18І шість рамен виходило з боків 
його: три рамя сьвітильника з одного 
боку його, і три рамя сьвітильника з дру-
гого боку його. 19Три чашечки, як цьвіт 
микдаловий на одному рамї, пупляшок і 
квітка; і три чашечки, як цьвіт микдало-
вий, на рамї другому, пупляшок і квітка; 
так на шестьох рамях, що виходили із 
сьвітильника. 20А на сьвітильнику чо-
тири чашечки, як цьвіт микдаловий, пуп-
ляшки їх і квітки їх. 21І то пупляшок під 
двома рамями його, і знов пупляшок під 
двома рамями його, і знов пупляшок під 
двома рамями його, у шестьох рамях, що 
виходили з його. 22Пупляшки їх і рамя їх 
були одноцїльні з ним; цїлий сьвітильник 
одна кована робота із золота щирого. 23І 
зробив сїм лямп до його, і щипцї до його, 
й гасильницї його із золота щирого. 24З 
одного таланта золота щирого зробив 
його з усїм посудом його. 25І зробив жер-
тівника кадильного з дерева акацієвого: 
локіть завдовжки і локіть завширшки, че-
тверокутний, і два ліктї заввишки, роги 
його одноцїльні з ним. 26І обложив його 
золотом щирим, верх його і стїнки його, з 
усїх боків, і роги його. І зробив на йому 
вінець золотий навкруги. 27І дві каблу-
чки золоті зробив до його під віньцем 
його, на двох рогах його; з обох боків 
його зробив; і були вони місцями для же-
рдок, щоб ними носити його. 28І поробив 
жердки з дерева акацієвого та пообкла-
дував їх золотом. 29І зготовив миро 
сьвяте, і чисті запашні пахощі на кадило 
робом мастиєльників. 

38І зробив жертівника на всепаленнє із 
дерева акацієвого, пять локот завдовжки, 

і пять локот завширшки, четверокутнього, 
а три ліктї заввишки; 2І поробив роги 
його на чотирох кутках його; одноцїльні з 
ним були роги його; і пообкладував їх 
міддю. 3І поробив усю посудину його: кі-
тли до його, і кочерги до його, і макітри 
його до бризкання, і гаки до його, й кади-
льницї до його поробив із мідї. 4І зробив 
до жертівника грати мідяні, плетеної ро-
боти, і положив їх нарівнї з краєм жертів-
ника, знизу, до половини його. 5І вилив 
чотири мідяні каблучки до чотирох рогів 
на носила. 6І поробив до жертівника но-
сила з дерева акацієвого та пообкладу-
вав міддю. 7І повстромлював носила в 
каблучки, і були носила по обох боках 
жертівника, щоб носити його; порож-
нього, з дощок, зробив його. 8І зробив 
умивальницю мідяну і підставку до неї 
мідяну, на котрій представлено жіноць-
кий натовп, що товпився коло входу в на-
мет соборний. 9І зробив двора: на полу-
денньому боцї, на полуднє, опони двора 
з тонкого нитяного полотна, сто ло-
кот. 10Двайцять стовпів до них і двай-
цять підніжків мідяних; гвіздє в стовпах і 
сволки в них із срібла. 11І так само на 
північньому боцї опон сто локот; і стовпів 
до них двайцять і підніжків їх двайцять 
мідяних; гвіздє до стовпів і сволки до них 
із срібла. 12І на західньому боцї опон пя-
тьдесять локот, стовпів до них десять, і 
підніжків до них десять. 13А на східньому 
боцї, на схід соньця, пятьдесять ло-
кот; 14І пятнайцять локот опон на од-
ному боцї, до них стовпів три і підніжків 
три; 15І на другому боцї, з того і другого 
боку коло воріт двора, опон пятнайцять 
локот, та стовпів до них три і підніжків 
три. 16Усї опони в дворі з усїх боків із то-
нкого нитяного полотна. 17А підніжки в 
стовпів мідяні, а гаки на стовпах і сволки 
до них срібні, а їх оголівя пообкладувано 
сріблом, і всї стовпи в дворі счіплено 
сволками із срібла. 18А опона до воріт 
двора була роботи гаптярської із бла-
вату й пурпуру й кармазину і з тонкого по-
лотна, з пряжі; а то двайцять локот за-
вдовжки, а пять локот заввишки, в ши-
рину так само як опони у дворі; 19А сто-
впів до них чотири і підніжків до них чо-
тири мідяних, гаки до них срібні; і 
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пообкладовано їх оголівя і перекладини 
їх сріблом. 20А все гвіздє в храминї і в 
дворі всюди мідяні. 21А се полїчена цїна 
храмини, храмини сьвідчення, що 
злїчена по наказу Мойсейовому, через 
Левітів, під доглядом Ітамара, сина сьвя-
щенника Арона. 22Безалеїл же, син Урії 
Гурієнка, з колїна Юдиного, поробив усе, 
що заповідав Іоуо Мойсейові, 23А з ним 
працював Оголїаб Ахісамашенко, з 
колїна Данового, різбяр і штукар-ткач і 
гаптяр по блавату й по пурпуру й по кар-
мазину й по тонкому полотну. 24Всього 
золота, що пійшло на всяку роботу цїлої 
будівлї сьвятинї, золота принесеного в 
жертву, було двайцять і девять талантів 
і сїмсот трийцять секлїв, по секлям сьвя-
тинї. 25А срібла од перелїчених грома-
дян сто талантів і одна тисяча сїм сот 
сїмдесять і пять секлїв, по секлям сьвя-
тинї: 26А то по пів секля, по секлям сьвя-
тинї, поголовщини з кожного, хто перей-
шов до перелїчених, від двайцятьох ро-
ків і старше, від шістьсот трьох тисячей і 
пятьсот пятьдесять чоловіка. 27А сотня 
талантів пійшла на вилиті підніжки сьвя-
тинї і на підніжки до завіси, сто підніжків 
із сотнї талантів, по таланту на один під-
ніжок. 28А з тисяч сїмсот сїмдесять і пять 
секлїв поробив гаки до стовпів і пообкла-
дав оголовки їх, і звязав їх сволками. 29А 
мідї дарованої було сїмдесять талантів і 
чотириста секлїв. 30І поробив стояла 
коло входу в соборний намет, і жертів-
ника мідяного і грати мідяні до його і всю 
посудину до жертівника; 31І стояла в 
дворі і всї прикілки до храмини й усї при-
кілки в дворі навкруги. 

39А з блавату й пурпуру й кармазину по-
робили мережані шати до служби в сьвя-
тинї, і поробили сьвяті шати для Арона, 
як заповідав Іоуо Мойсейові. 2І зробив 
наплїчника Аронові з золота, та з бла-
вати та з пурпуру й кармазину й тонкого 
полотна з пряжі. 3І повибивали із золота 
пластинки, та й порозтинали їх на нитки, 
щоб гаптувати ними по блавату і по пур-
пуру й кармазину і по всякому полотну, 
робом майстерним. 4Поробили на йому 
нарамники, що до купи спинались. 5А 
мережаний пояс, котрим привязувано 

його, що був поверх його, був з тої ж са-
мої тканини, одної з ним роботи: із зо-
лота, блавату, пурпуру й кармазину й то-
нкого полотна з пряжі, як заповідав Іоуо 
Мойсейові. 6Та й оправили вони два ка-
менї ониксові в оправу золоту, вирізавши 
печатньою різьбою імена синів Ізрайле-
вих. 7І повставляли їх у нарамника з бо-
ків, яко каменї на спомин синам Ізрайле-
вим: як повелїв Іоуо Мойсейові. 8І зро-
бив нагрудника роботою штучно ткарсь-
кою, як робота наплїчника: із золота, 
блавату, пурпуру й кармазину й тонкого 
полотна з пряжі. 9Був він четверокутний; 
двоїстим зробили нагрудника, пядь за-
вдовжки і пядь завширшки, двоїстий 
був. 10І обложили його чотирма рядами 
каміння; один ряд: Сардїй, топаз і сма-
рагд, ряд первий; 11А другий ряд: Гранат, 
сафір і диямант; 12А третїй ряд: Опаль, 
ахат і аметист; 13А четвертий ряд: Хри-
золїт, оникс і яспіс; оправлені в оправу 
золоту, кожний в гнїздочку свойму. 14А 
на каміннях були імена синів Ізрайлевих; 
дванайцять, по прізвищам їх; вирізані як 
на печатцї, кожен з імям своїм, про два-
найцять колїн. 15І поробили на нагруд-
нику ланьцюжки, плетені як шнурочки, з 
чистого золота. 16Та й зробили дві опра-
вки із золота і дві каблучки із золота по 
двох кінцях і причіпили дві каблучки на-
грудника. 17І привязали два плетені 
шнурки золоті до двох каблучок на двох 
кінцях нагрудника. 18А обидва кінцї двох 
плетених шнурків причіпили до двох 
оправок та й приставили їх до нарамни-
ків наплечника, з лицьового боку 
його. 19І зробили ще дві каблучки золоті 
та й причіпили на двох кінцях нагрудника, 
з краю його, що сподом до наплїч-
ника. 20І зробили знов дві каблучки зо-
лоті та й причіпили на двох нарамниках 
наплїчника внизу до лицьового боку його, 
саме там, де звязується до купи поясом 
наплїчника. 21І привязали вони нагруд-
ника каблучками його до каблучок наплї-
чника шнурком блаватовим, щоб він був 
над поясом наплїчника та щоб не одста-
вав нагрудник од наплїчника: так як за-
повідав Іоуо Мойсейові. 22І зробив вер-
хню шату до наплїчника робом ткацьким, 
всю з блавату. 23І пазуха в верхньої 
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шати була по серединї її як пазуха в па-
нцері; облямовано кругом пазуху, щоб не 
дерилась. 24І поробили долиною у верх-
ньої шати гранатові яблочка з блавати й 
пурпуру й кармазину пряденого. 25І по-
робили дзвоники з золота щирого та й 
попричіплювали дзвоники між гранато-
вими яблочками по рубцю верхньої шати 
з усїх боків. 26Дзвоник і граната, дзвоник 
і граната по рубцю шати з усїх боків, щоб 
у їй правити службу: як Іоуо заповідав 
Мойсейові. 27І поробили хитони з бавов-
няної тканини Аронові й синам його; 28І 
кедар з білої тканини, і окрасу високих 
клобуків з білої тканини, і спідне платтє 
полотняне з пряденої бавовни. 29І пояси 
з пряденої бавовни, з блавату й пурпуру 
й кармазину, робом гаптярським, так як 
заповідав Іоуо Мойсейові. 30І зробили 
бляху, сьвяту диядему, з золота щирого, 
і написали на їй надпись різьбою печа-
тньою: Сьвятиня Іоуо! 31І привязали до 
неї шнурок блаватовий, щоб привязати 
ним на кедарі зверху, так як заповідав 
Іоуо Мойсейові. 32І скіньчили всю роботу 
храмини і намета соборного. І поробили 
синове Ізрайлеві все; як заповідав Іоуо 
Мойсейові, так і зробили вони. 33І прине-
сли храмину до Мойсея: намет і всю по-
судину його, клямри його, дошки його, 
засуви його і стовпи його і підніжки 
його; 34І покриттє його з баранячих шкір 
крашених і покриттє з барсучих шкір, і за-
вісу роздімаючу. 35І скриню сьвідчення, і 
носила до неї і віко; 36Стола й усю посу-
дину його і покладний хлїб; 37Сьвітиль-
ника чистого і лямпи до його, лямпи вста-
влювання, і всю посудину його й олїю на 
сьвітло; 38І золотого жертівника і миро, і 
запашні кадила; і опону до входу в на-
мет. 39Жертівника мідяного, і грати його 
мідяні, жердки його і всю посудину до 
його; вмивальницю і стояло її; 40Опони 
до двора, стовпи його і підніжки їх; опону 
до воріт в дворі, його посторонки і прикі-
лки; і всю посудину до служення в хра-
минї намета соборного. 41Шату мере-
жану до служби в сьвятинї й сьвяті шати 
для Арона сьвященника і шати для синів 
його, щоб служити службу сьвя-
щенну. 42Усе, як заповідав Іоуо Мойсе-
йові, так і поробили синове Ізрайлеві 

всяку роботу. 43І оглядав Мойсей всю 
роботу, і бачив, що зробили вони; як за-
повідав Іоуо, так і поробили вони; та й 
благословив їх Мойсей. 

40І рече Іоуо Мойсейові: 2В день пер-
вого місяця, в день первий, поставиш ти 
храмину громадського намету. 3І поста-
виш там скриню сьвідчення, і закриєш 
скриню завісою. 4І внесеш стола і порос-
тавляєш те, що роставляти меться на 
йому; і принесеш сьвітильника, та й пос-
тавиш лямпи на йому. 5І поставиш ти 
жертівника золотого, щоб приносити ка-
дило перед скринею сьвідчення. І пові-
сиш опону коло входу в храмину. 6І пос-
тавиш жертівника для всепалення перед 
входом в храмину громадянського на-
мету. 7І поставиш умивальницю між гро-
мадянським наметом і жертівником, і 
наллєш до неї води. 8І поставиш двора 
навкруги та й повісиш опону у воротах 
двора. 9І візьмеш мира та й помажеш 
храмину і все, що в їй, і осьвятиш її і всю 
посудину її; і буде вона сьвятинею. 10І 
помажеш жертівника на всепаленнє і 
ввесь посуд його, та й осьвятиш ти жер-
тівника; і буде жертівник пресьвятим. 11І 
помажеш умивальницю і підніжок її, та й 
осьвятиш її. 12І приведеш Арона й сини 
його до входу в громадський намет та й 
пообливаєш їх водою. 13І вдягнеш 
Арона в шати сьвященні та й помажеш 
його і осьвятиш його, щоб він служив 
менї службу сьвященну. 14І сини його 
приведеш і повдягаєш їх у хитони. 15І по-
мажеш їх, як помазав отця їх, щоб слу-
жили менї службу сьвященну. І буде їм 
помазаннє на вічне сьвященство в роди 
їх. 16І вчинив Мойсей усе; як заповідав 
йому Іоуо, так і вчинив він. 17І в первий 
місяць, другого року, в первий день мі-
сяця поставлено храмину. 18І поставив 
Мойсей храмину, і поукріплював підніжки 
її, і пороставляв дошки її, і позасовував 
засуви її, і поздвигав стовпи її; 19І напяв 
намета над храминою, і поклав накриттє 
наметове зверху в його, як заповідав 
Іоуо Мойсейові. 20І взяв сьвідоцтво та й 
положив в скриню, і приправив носила 
до скринї, і поставив віко на скриню зве-
рху. 21І внїс він скриню в храмину і 
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спустив завісу, і закрив скриню; як запо-
відав Іоуо Мойсейові. 22І поставив стола 
в громадському наметї побіч скринї на 
північ, знадвору завіси; 23І положив на 
йому хлїби рядом перед Іоуо, як повелїв 
Іоуо Мойсейові. 24І поставив сьвітиль-
ника в громадському наметї навпроти 
стола, на полуденньому боцї хра-
мини. 25І пороставляв лямпи перед Іоуо, 
як заповідав Іоуо Мойсейові. 26І поста-
вив жертівника золотого в громадському 
наметї перед завісою, 27І закурив на 
йому запашне кадило, як заповідав Іоуо 
Мойсейові. 28І повісив опону коло входу 
в храмину. 29А жертівника для всепа-
лення поставив коло входу в храмину 
громадського намету, і принїс на йому 
всепаленнє, як повелїв Іоуо Мойсе-
йові. 30І поставив умивальницю між гро-
мадським наметом та жертівником, і на-
лив до неї води на обмиваннє. 31І по

чали обмивати в їй Мойсей, Арон і сини 
його руки і ноги свої; 32Як увіходили в 
громадський намет, і як приступали до 
жертівника, обмивались, як заповідав 
Іоуо Мойсейові. 33І поставив двора навк-
руги храмини й жертівника, і повісив 
опону у воротях двора. І довершив так 
Мойсей дїло. 34І вкрила хмара громад-
ський намет, і слава Іоуо сповнила хра-
мину. 35І не зміг Мойсей увійти в громад-
ський намет; на йому бо почивала хмара 
і слава Іоуо сповнила храмину. 36І як пі-
днялась хмара над храминою, рушали 
далї сини Ізраїльські, покіль було манд-
руваннє їх. 37Як же хмара не підійма-
лась, не рушали далїй, аж покіль вона 
знов піднялась. 38Бо хмара Іоуо була в 
день над храминою, у ночі ж була вона 
поломяною перед очима усього дому Із-
райлевого, по ввесь час їх мандрування. 
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1І покликав Iоуо Мойсея й рече до його з 

соборного намету: 2Промов до синів Із-

райлевих і заповідай їм: Коли хто зміж 

вас приносити ме приніс Iоуо від скоту, 

мусите приносити приніс ваш від товару 

й овечок та кіз. 3Коли приніс його жертва 

всепалення з товару, мусить приносити 

самця без скази; до входу в громадянсь-

кий намет приносити ме його, щоб 

знайти ласку в Ioуо. 4І положить руку 

свою на голову жертви всепалення, і 

знайде ласку в Господа, щоб спокуту-

вати гріхи свої. 5І заколеш ти бичка пе-

ред Iоуо; і принесуть сини Аронові, сьвя-

щенники, кров, і покроплять кровю жерті-

вника з усїх боків, той, що стоїть коло 

входу в соборний намет. 6І здійме шкіру 

з жертви всепалення і розійме її на час-

тини. 7І запалять сини Арона, сьвящен-

ника, вогонь на жертівнику, і розложать 

на вогнї дрова; 8І покладуть сини Аро-

нові, сьвященники, частини: голову й жир 

на дровах, над вогнем, що на жертів-

нику. 9Тельбухи ж і ноги пополоще в водї, 

і пустить сьвященник се все димом: се 

всепаленнє, огняна жертва, любі Ioуо па-

хощі. 10А коли приніс його з овечок та з 

кіз, на всепаленнє, самця без скази не-

хай приносить. 11І заколе його на північ-

ньому боцї жертівника перед Ioуо і на-

бризкають сини Аронові, сьвященники, 

крові його на жертівника, з усїх боків. 12І 

роздійме його на частини, і покладе їх 

сьвященник вкупі з головою й жиром на 

жертівнику на дровах, се є на вогнї, що 

на жертівнику. 13Тельбухи й ноги пови-

полїскує в водї, і принесе сьвященник 

усе це, та й пустить димом на жертів-

нику. 14Коли ж жертва всепалення від 

птаства буде приніс його Ioуо, мусить 

принести жертву свою з горлиць або з го-

лубенят. 15І принесе її сьвященник до 

жертівника, і зверне головку їй, та й пус-

тить із димом на жертівнику, а кров її не-

хай, вицїдить по стїнї в жертів-

ника; 16Волє ж її з калом віддїлить і кине 

коло жертівника на схід соньця до попе-

лища. 17І надріже її на крилах, не від-

дїляючи їх, і пустить сьвященник її з ди-

мом на жертівнику на дровах, що на 

вогнї: всепаленнє се, огняна жертва, па-

хощі любі Ioуо. 

2А коли хто приносити ме Ioуо жертву 

хлїбову, нехай приносить муку пшени-

чну; і мусить злити на неї олїї, і положити 

на неї ладану. 2І подасть її синам Ароно-

вим, сьвященникам; і вийме з неї повну 

жменю пшеничної муки з олїєю і з усїм 

ладаном, і закурить сьвященник сю час-

тину на спомин на жертівнику: се огняна 

жертва, пахощі любі Ioуо. 3Останки од 

приносу хлїбного Аронові й синам його: 

се велика сьвятиня із огняних жертв 

Ioуo. 4А коли приносиш як хлїбну жертву 

печево, то нехай будуть із пшеничної 

муки коржі прісні, замішані на олїї, та ла-

дки прісні, помазані олїєю. 5А коли твій 

приніс на сковородї, то нехай буде мука 

пшенична замішана на олїї незаква-

шена; 6Подїлиш його на куски і зіллєш 

олїї на його: се хлїбна жертва. 7А коли 

хлїбна жертва твоя в горшку, то нехай 

буде мука з олїєю. 8І принесеш жертву, 

зроблену з такого хлїба, Ioуо; і подаси її 

сьвященникові, і він понесе її до жертів-

ника. 9І візьме сьвященник із хлїбної же-

ртви частину на спомин, та й воскурить 

на жертівнику: се огняна жертва, пахощі 

любі Ioуо. 10Останки од приносу будуть 

Аронові й синам його: велика сьвятиня 

огняних жертв Ioуо. 11Який би нї був 

приніс ваш Ioуо, не робити мете його за-

квашеним; бо нї заквашеного тїста нї 

меду не можна вам приносити як огняну 

жертву Ioуо. 12Що до жертви первопло-

дів, то повинні ви приносити їх Ioуо; та не 

приносити мете їх на жертівнику про 

любі пахощі. 13І всякі приноси хлїбної 

жертви твоєї мусиш посолювати сіллю, 

та, щоб не бракувало солі завіту Бога 

твого при хлїбній жертві твоїй; з усяким 

приносом твоїм приносити мусиш і 

сіль. 14А як приносити меш жертву пер-

воплоду Ioуо з колосся, висушеного на 

вогнї, зерно обмелене принести мусиш 

на жертву з первоплодів твоїх. 15І 

наллєш олїї на його, і положиш на його 

ладан: се жертва хлїбна. 16І воскурить 

сьвященник частину його на спомин із 

зерна його й олїї його з усїм ладаном 

його: се жертва огняна Ioуо. 
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3А коли приніс його жертва мирна: коли 

він приносить з товарини, самця чи са-

мицю, без скази мусить принести Ioуо. 2І 

положить руку свою на голову жертві 

своїй, та й заколе її коло входу в собор-

ний намет, і набризкають крові на жерті-

вника з усїх боків сини Аронові, сьвящен-

ники. 3І принесе він із жертви мирної на 

жертву огняну жир, що вкриває тельбухи, 

і ввесь жир, що на тельбухах, 4І обидві 

нирки й жир, що на їх, що по боках, і са-

льник над печінкою; з нирками віддїлити 

мусить він се. 5І воскурять се Аронові 

сини на жертівнику всепалення, на дро-

вах, се є на вогнї: се огняна жертва, па-

хощі любі Ioуо. 6Коли ж із отари приніс 

його в жертву Ioуо, без скази барана чи 

ягницю мусить він принести. 7Коли ягня 

приносить в жертву, так мусить принести 

його перед Ioуо; 8І положить він руку 

свою на голову жертви своєї та й заколе 

її перед соборним наметом; і набризка-

ють сини Аронові крові його на жертів-

ника з усїх боків. 9І мусить він принести з 

мирної жертви огняний приніс Ioуо: жир 

її, ввесь курдюк до крижової костї оддї-

лить; і жир, що вкриває тельбухи. 10І 

ввесь жир, що на тельбухах, й обидві ни-

рки, й жир, що на їх, та що по боках, і са-

льник на печінцї: з нирками він мусить 

оддїлити се. 11І воскурить сьвященник 

на жертівнику: се пожива огня, жертва 

Ioуо. 12А коли приніс його буде коза, так 

мусить він привести її перед Ioуо; 13І по-

ложить він руку свою на голову її, та й за-

коле її перед соборним наметом; і набри-

зкають сини Аронові крові на жертівника 

з усїх боків. 14І мусить він принести з 

сього приніс свій як огняну жертву Ioуо: 

жир, що вкриває тельбухи й обидві нирки, 

й жир що на їх, 15І що по боках, і сальник 

над печінкою; з нирками мусить оддїлити 

се. 16І воскурить сьвященник на жертів-

нику: се пожива огняної жертви, на любі 

пахощі; ввесь жир Ioуо. 17Установа віко-

вічня в роди ваші, по всїх осадах ваших: 

нї жиру, нї крові, щоб ви не їли. 

4І рече Iоуо Мойсейові: Промов до синів 

Ізрайлевих так: 2Коли яка душа согрі-

шить ненароком проти которої заповідї 

Ioуо, і зробить що небудь, чого не 

годиться робити, 3Коли сьвященник по-

мазаний согрішить і дасть привід людям, 

то за гріх свій, яким согрішив, нехай при-

несе бичка без скази як жертву за гріх 

Ioуо. 4І приведе він бичка до входу в со-

борний намет, і положить руку свою на 

голову бичкові, та й заколе бичка перед 

Ioуо. 5І возьме сьвященник помазаний 

бичкової крові, та й внесе до соборного 

намету; 6І вмочить сьвященник пучку 

свою в кров і бризне сїм раз перед Ioуо, 

перед завісою сьвятинї. 7І положить 

сьвященник крові на роги кадильного 

жертівника перед Ioуо, що в соборному 

наметї, а всю кров з бичка виллє до під-

ніжка жертівника всепалення, що коло 

входу в соборний намет. 8А ввесь жир 

бичка жертви за гріх повиймає з його; 

ввесь жир, що вкриває тельбухи, і ввесь 

жир, що на тельбухах. 9І обидві нирки й 

жир, що на їх, що на стегнах, і сальник на 

печінцї; з нирками повіддїлає се, 10Так, 

як виймається із товарини жертви мир-

ної; і воскурить їх сьвященник на жертів-

нику всепалення. 11А шкіру з бичка й усе 

мясиво його з головою його, й ногами 

його, й з тельбухами його, і з калом 

його: 12Всього бичка мусить винести 

геть з табору на чисте місце, де висипа-

ють попіл, та й спалить його на дровах 

огнем; де висипають попіл, спалять 

його. 13Коли ж уся громада Ізраїля согрі-

шить ненарочно, і втаєна буде справа від 

очей збору, а переступлять котру з усїх 

заповідей, зробивши, чого не повинні ро-

бити, і провинять, 14І гріх стане явний, 

котрим согрішили проти неї, тодї мусить 

громада принести бичка в жертву за гріх 

і приведе вона його перед соборний на-

мет. 15І положять громадські мужі руки 

свої на голову бичкові перед Ioуо, і буде 

заколений бичок перед Ioуо. 16І принесе 

помазаний сьвященник, помазанець, 

крові з бичка в соборний намет, 17І вмо-

чить сьвященник пучку свою в кров і бри-

зне сїм раз перед Ioуо, перед завісю. 18І 

положить крові на роги жертівника все-

палення, що коло входу в соборний на-

мет. 19А ввесь жир оддїлить од його та й 

воскурить на жертівнику. 20І впорає би-

чка сього так, як порає бичка, що на жер-

тву за гріх; так і мусить зробити з ним. І 
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так зробить сьвященник покуту за них і 

проститься їм. 21І винесе бичка геть із 

табору та й спалить його, як спалив пер-

вого бичка. Се жертва за гріх гро-

мади. 22Коли согрішить князь і пересту-

пить ненарочно одну з усїх заповідей 

Ioуо, Бога свого, зробивши чого не го-

диться робити, та й провинить, 23І ви-

явиться йому гріх його, котрим согрішив, 

так мусить принести свою жертву, козла, 

самчика без скази. 24І положить він руку 

свою на голову козла, та й заколе його 

там, де заколюють жертву всепалення 

перед Ioуо: се жертва за гріх. 25І возьме 

сьвященник крові жертви за гріх пучкою 

своєю та й положить на роги жертівника 

всепалення, а кров його виллє до стояла 

жертівника. 26А ввесь жир його воску-

рить на жертівнику, як жир жертви мир-

ної. І так зробить сьвященник покуту за 

гріх його і проститься йому. 27Коли ж хто 

з простого люду согрішить ненарочно та 

й переступить одну з заповідей Ioуо, 

вдїявши чого не повинен чинити, та й 

провинить, 28І коли пізнає гріх свій, кот-

рим согрішив, так нехай принесе жертву 

свою: козу без скази за гріх свій, що сог-

рішив ним. 29І положить руку свою на го-

лову жертви за гріх, та й заколе жертву 

на місцї всепалення. 30І возьме сьвя-

щенник її крові пучкою своєю та й поло-

жить на роги в жертівника всепалення, а 

всю кров виллє до стояла в жертів-

ника. 31І віддїлить увесь жир її, як 

оддїляють жир у жертви мирної, і воску-

рить сьвященник на жертівнику про любі 

Ioуо пахощі. І таку покуту зробить сьвя-

щенник за його, і проститься йому. 32А 

коли принесе вівцю як приніс в жертву за 

гріх, нехай буде самиця без скази, що він 

приносить. 33І положить він руку свою на 

голову жертви за гріх та й заколе її як же-

ртву за гріх на тому місцї, де заколюють 

жертву всепалення. 34І возьме сьвящен-

ник крові од жертви за гріх пучкою своєю 

та й положить на роги жертівника всепа-

лення, а всю кров її виллє до стояла жер-

тівника. 35А ввесь жир її оддїлить, як 

оддїляють жир у жертви мирної, і воску-

рить сьвященник його на жертівнику при 

палених жертвах Ioуо; і так відправить 

сьвященник покуту за гріх його, що він 

согрішив, і проститься йому. 

5А коли хто тим согрішить що чув голос 

клятьби і був сьвідком, чи то бачив се, чи 

знав се, коли не обявив того, так понесе 

на собі вину. 2Або коли хто доторкнеться 

до чого нечистого, чи то стерва нечис-

того зьвіря, чи стерва скотини нечистої, 

чи стерва нечистої повзаючої животини, 

хоч не знав того, то зробивсь нечистим і 

провинив. 3Або коли доторкнеться нечи-

стоти людської, якої б нї було нечистоти, 

що від неї робляться нечистоти, хоч і не 

знав того, а потім довідається, то він про-

винив; 4Або, коли покленеться хто, ви-

мовляючи не роздумавши губами своїми, 

зробити що лихе чи добре, що б там не 

вимовила людина нерозумного в клятьбі 

своїй, та не знала того, а потім дозна-

ється, то він провинив у сьому. 5І має 

бути, коли він провинив чим небудь та-

ким, так мусить признатись, чим согрі-

шив він. 6І мусить принести Ioуо за гріх 

свій, що согрішив, жертву довжну: са-

мицю з отари, вівцю чи козу як жертву за 

гріх; а сьвященник відправить покуту за 

гріх його. 7А коли не спромога його на 

штуку дрібної скотини, так за провину 

свою, котрою провинився, мусить подати 

пару горлиць, або пару голубенят Ioуо; 

одно на жертву за гріх а одно на жертво-

паленнє. 8І подасть їх сьвященникові; а 

той принесе наперед те, що на жертву за 

гріх і скрутить головку йому над шиєю, та 

не віддїлить її. 9І побризкає кровю з жер-

тви за гріх на боки жертівника, останок 

же крові виллє до стояла жертівника: се 

жертва за гріх. 10А друге принесе як 

жертвопаленнє по установі. І так відпра-

вить сьвященник покуту за гріх його, кот-

рим согрішив, і проститься йому. 11Коли 

ж і на пару горлиць або пару голубенят 

не стане його, так мусить подати на свій 

приніс, хто провинив, десятину ефи муки 

пшеничної на жертву за гріх; не класти 

ме на її олїї і не класти ме ладану, бо се 

жертва за гріх. 12І подасть її сьвященни-

кові і возьме сьвященник із її жменю по-

вну, як частку на спомин, та й воскурить 

на жертівнику при огняних жертвах Ioуо: 

Се жертва за гріх. 13І відправить 
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сьвященник покуту за гріх його, котрим 

провинив у де чому і проститься йому. 

Останок же буде сьвященникові, як 

хлїбова жертва. 14І рече Iоуо Мойсе-

йові: 15Коли хто спроневіриться і нена-

роком согрішить проти сьвятощів Ioуо, 

такий мусить принести за свою провину 

як жертву Ioуо барана без скази з отари, 

і по цїнуванню твойму срібла секелями, 

по секелю сьвятинї, на жертву за про-

вину. 16А що согрішив проти сьвятого, те 

мусить віддати, та ще пятину додавши, і 

подати сьвященникові, і сьвященник від-

править покуту за гріх його жертвуючи 

барана, і проститься йому. 17А коли хто 

согрішить і переступить котру заповідь 

Ioуо, вчинивши, чого не годиться чинити, 

хоч би не знав, то провинив, і гріх лежить 

на йому. 18Такий нехай принесе барана 

без скази з отари, по цїнуванню твойму 

на жертву за провину; а сьвященник спо-

кутує провину його, котрою провинився 

не знавши; і проститься йому. 19Се жер-

тва за провину; існо він провинив перед 

Ioуо. 20І рече Iоуo Мойсейові: 21Коли 

хто согрішить і спроневіриться проти 

Ioуо, і запирається перед ближнїм своїм 

в тому, що повірено йому на схованку яке 

добро, чи то пожичив він чи вкрав; або 

коли видусить що в ближнього 

свого, 22Або знайде загублене та й від-

пирається того; і кленеться льживо про 

що б нї було, що люди творять і грі-

шать: 23Тодї мусить: коли чоловік согрі-

шив і провинив бути так, щоб вернув по-

жаковане, що пожакував, чи видушене, 

що видусив, чи повірене, що повірено 

йому, чи то загублене, що він знай-

шов; 24Чи щоб нї було воно, про що кля-

вся льживо, 25Нехай виплатить сповна, 

та ще й пятину додасть до того; одда-

вати ме тому, чиє воно, того дня, як при-

носити ме жертву за провину. 26І по-

дасть жертву за провину свою Ioуо, ба-

рана без скази з отари по цїнуванню 

твойму, на жертву сьвященникові. 27І 

очистить сьвященник гріх його перед 

Ioуо, і проститься йому, що б нї було, в 

усьому, що вкоїв провинивши. 

6І рече Iоуo Мойсейові: 2Повели Аро-

нові й синам його: От вам закон 

жертвопалення: Жертва всепалення не-

хай зостанеться на жертівнику всю ніч до 

ранку; а вогонь на жертівнику мусить го-

ріти на йому. 3І надїне сьвященник ризу 

льняну, і спідну одїж льняну надїне на 

тїло своє; і здійме попіл, що зіставсь од 

жертви, що пожер огонь, та й положить 

коло жертівника. 4Потім скине шати свої, 

надїне иншу одїж, та й винесе попіл із та-

бору, на чисте місце. 5Огонь же на жер-

тівнику мусить горіти, не згасати; і буде 

запалювати сьвященник на йому дрова 

що ранку, і покладати на йому жертву 

всепалення; і закурювати на йому куснї 

мирних жертв. 6Вогонь мусить безус-

танно горіти на жертівнику не згаса-

ючи. 7А се закон про жертви хлїбні: При-

носити мусить їх один із синів Арона пе-

ред Ioуо, до жертівника. 8І мусить він 

взяти з приносу жменю муки й олїї й 

увесь ладан, що на приносї хлїбному, та 

й закурити на жертівнику: се пахощі любі, 

частина на спомин Ioуо. 9Останки ж же-

ртви їсти муть Арон та сини його; прісне 

їсти муть у сьвятому місцї; в дворі собо-

рного намету їсти муть. 10Не годиться 

пекти його заквашеним; як частину їх 

даю їм від жертвопалення мого: Се ве-

лика сьвятиня, як жертва за гріх і як жер-

тва за провину. 11Увесь музький пол між 

синами Ароновими їсти ме її. Установа 

віковічня в роди ваші про жертвопаленнє 

Ioуо. Все, що доторкнеться до них, 

осьвятиться. 12І рече Iоуo Мойсе-

йові: 13Се приноси від Арона й синів 

його, що мусять вони приносити Ioуо в 

день помазаня свого: десятину ефи муки 

пшеничної в жертву повсячасну, поло-

вину того рано, а половину того в ве-

чір. 14На сковородї в олїї щоб пряжено 

його, поливане олїєю принесеш його; 

спечені куски жертви хлїбної принесеш 

як любі пахощі Ioуо. 15І сьвященник із 

синів його помазаний намість його му-

сить се приносити; установа віковічня: 

Вся жертва буде спалена Ioуо. 16І всяку 

хлїбну жертву сьвященника мусите до 

крихти палити; не можна їсти її. 17І рече 

Iоуo Мойсейові: 18Промов до Арона й 

синів його: Се закон про жертву за гріх: 

там де заколюють жертву всепалення, 

заколювати меться жертва за гріх перед 
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Ioуо: се велика сьвятощ. 19Сьвященник, 

що приносить жертву за гріх, їсти ме її; в 

сьвятому місцї мусять їсти її, в дворі коло 

соборного намету. 20Усе, що доторк-

неться до мясива її, осьвятиться; і коли 

бризне крові її на одежу, те, на що бриз-

нуло, мусиш випрати на сьвятому 

місцї. 21І посудину глиняну, що в їй ва-

рено її, треба розбити, а коли в посудинї 

мідянїй варено її, так треба витерти й ви-

полоскати водою. 22Увесь музький пол у 

сьвященників їсти ме її: се велика сьвя-

тощ. Нїякої ж жертви за гріх, що кров з 

неї вносять у соборний намет, щоб спо-

кутувати гріх у сьвятинї, не годиться їсти. 

На огнї палити її. 

7А се закон про жертву за провину; ве-

лика се сьвятощ. 2На тому місцї, де за-

колюють жертву всепалення, треба зако-

лювати жертву за провину; і крові з неї 

треба набризкати на жертівник з усїх бо-

ків. 3І ввесь жир треба приносити від неї, 

курдюк і жир, що вкриває тельбухи. 4І 

обидві нирки, й жир, що на них, що на бо-

ках, і сальник, що на печінцї: з нирками 

треба віддїляти його. 5І воскурить їх 

сьвященник на жертівнику як огняну же-

ртву Ioуо: се жертва за провину. 6Увесь 

музький пол у сьвященників їсти ме її; на 

сьвятому місцї треба їсти її: се велика 

сьвятощ. 7Як про жертву за гріх, так і про 

жертву за провину закон один. Котрий 

сьвященник покутує нею гріх, тому вона 

буде. 8І котрий сьвященник приносити 

ме чию жертву всепалення, кожа з усе-

палення, що принесе він, буде йому, 

сьвященникові. 9І всякий хлїбний дар, 

що спечено в печі, й усе зготовлене в го-

ршку і пряжене на сковородї: сьвященни-

кові, що його приносить, йому воно 

буде. 10І всякий хлїбний дар, змішаний з 

олїєю або сухий, про всї сини Аронові 

буде, як про одного так і про другого. 11А 

се закон про жертву мирну, що прино-

сять Iоуo: 12Коли як подяку приносить її 

хто, так треба принести з жертвою подя-

чною коржі прісні, замішані на олїї, та ла-

дки прісні, помащені олїєю, і муку пшени-

чну, замішану на олїї: балабушки политі 

олїєю. 13Опріч коржів з квашеного хлїба 

приносити мусить свій дар, вкупі з своєю 

жертвою подячною мирною. 14І прино-

сити мусить він одно з усього того дару 

як жертвоприношеннє Ioуо; се буде сьвя-

щенникові, що бризкає кров мирної жер-

тви, йому воно буде. 15І мясиво з жертви 

подячної, мирної, його треба їсти в день 

приносин; не зоставить нїчого до ранку з 

його. 16А коли приніс його буде обітниця 

чи добровільна жертва, так того ж дня 

треба їсти його, а останок треба завтріш-

нього дня поїсти; 17Що ж останеться з 

мясива жертви на третїй день, треба 

спалити на огнї. 18А коли їсти муть мя-

сиво з жертви мирної на третїй день, не 

прийметься вона і нї за що поставиться 

тому, хто принїс її: гидота буде; і душа, 

що їла її, візьме на себе гріх. 19Мясива ж 

того, до котрого доторкнеться що нечис-

того, не треба їсти, на огнї нехай згорить 

воно. Що ж до чистого мясива, то кожен 

чистий може їсти його. 20А душа, що 

з'їла мясива від жертви мирної, що буде 

Ioуо, і бувши сама нечистою, викоре-

ниться душа та зміж людей своїх. 21І 

коли душа доторкнеться до чого нечис-

того, до нечистоти людської, чи до нечи-

стої скотини, чи до нечистої огиди, та й 

попоїсть мясива з жертви мирної, ся 

душа викорениться зміж людей своїх. 22І 

рече Iоуo Мойсейові: 23Промов до синів 

Ізрайлевих і скажи: Нїякого туку това-

рини, чи з овечок і кіз, не їсти мете. 24Тук 

із стерва і тук з того, що зьвір роздере, 

можна вам брати на потріб в усякій ро-

ботї, а їсти зовсїм вам не мо-

жна. 25Всяка бо душа, що їсть тук із ско-

тини, котру приносять в огняну жертву 

Ioуо, викорениться зміж людей своїх. 26І 

нїякої крові не їсти мете по всїх осадах 

ваших, чи з птаства чи із ско-

тини. 27Всяка душа, що попоїсть якої 

крові, тая душа викорениться зміж лю-

дей своїх. 28І рече Iоуo Мойсе-

йові: 29Промов до синів Ізрайлевих і 

скажи: Хто приносить жертву мирну свою, 

мусить подати Ioуо свій дар від жертви 

мирної своєї. 30Рука його подасть ог-

няну жертву Ioуо; тук з погруддєм мусить 

подати: погруддє, щоб принести його як 

жертву гойдану перед Ioуо. 31І воску-

рить сьвященник тук на жертівнику, а по-

груддє буде Аронові й синам його. 32А 
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лопатку праву вашої жертви мирної од-

давати мете як дар гойданий сьвященни-

кові. 33Которий зміж синів Аронових при-

носить кров із мирної жертви і тук, тому 

буде лопатка права як пай. 34Погруддє 

бо гойданої жертви і лопатку жертвопри-

ношення взяв я у синів Ізрайлевих від 

мирних жертов їх, та й оддав їх Аронові 

сьвященникові і синам його як вічну 

пайку їх від синів Ізрайлевих. 35Се пай 

мировання Аронові і пай мировання си-

нам його від огняних жертов Ioуо, приз-

начений їм з того дня, як допущено їх 

сьвященниками до служби Ioуо, 36Кот-

рого заповідав Iоуo синам Ізрайлевим 

давати їм того дня, як помазано їх: Уста-

нова віковічня в роди ваші. 37Се закон 

про жертву огняну, хлїбну і про жертву за 

гріх і про жертву за провину, і про жертву 

благальну і жертву мирну, 38Що запові-

дав Iоуo Мойсейові на Синай горі того 

дня, як велїв синам Ізрайлевим прино-

сити дари Ioуо, в степу Синай. 

8І рече Iоуo Мойсейові: 2Возьми Арона 

й синів його з ним і шати і миро і бичка на 

жертву за гріх і два барани і кошик опріс-

ноків, 3І збери всю громаду до входу в 

соборний намет. 4І вчинив Мойсей, як 

заповідав йому Iоуo, і зібралась громада 

до входу соборного намету. 5І промовив 

Мойсей до громади: Ось що заповідав 

Iоуo учинити. 6І велїв Мойсей приближи-

тись Аронові і синам його, та й пообли-

вав їх водою. 7І надїв на його хитон, і пі-

дперезав його поясом, і окрив його верх-

ньою ризою, і накинув на його оплїчника 

та й підперезав його мережаною край-

кою наплїчника і підвязав на йому оплїч-

ника; 8І повісив на його нагрудника і по-

ложив на нагруднику урім і тумім. 9І на-

ложив кедар на голову йому, і причіпив 

до кедара, з переду його, золоту бляху, 

сьвяту диядему, так як заповідав Iоуo 

Мойсейові. 10І взяв Мойсей мира, і по-

мазав храмину і все, що було в нїй, і 

осьвятив її. 11І бризнув на жертівника 

сїм раз і помазав жертівника і всю посу-

дину його. 12І злив мира на голову Аро-

нові, та й помазав його, щоб осьвятити 

його. 13І казав Мойсей приступити синам 

Ароновим, і повдягав їх у хитони, і 

попідперізував їх поясами, і понакладав 

на них клобуки: як заповідав Iоуo Мойсе-

йові. 14І привів бичка, що на жертву за 

гріх; і положили Арон і сини його руки 

свої на голову бичка, жертви за гріх. 15І 

заколов його, і взяв Мойсей крові, і поло-

жив на роги жертівника з усїх боків пуч-

кою своєю, і розгрішив жертівника; а кров 

вилив до стояла жертівника і осьвятив 

його, відправивши покуту за його. 16І 

взяв увесь жир, що на тельбухах, і саль-

ник на печінцї, й обидві нирки, і жир їх, і 

воскурив все те Мойсей на жертів-

нику. 17Бичка же і шкіру його і мясиво 

його і кал його попалив на вогнї за табо-

ром; як заповідав Iоуo Мойсейові. 18І 

привів ще барана на огняну жертву; і по-

ложили Арон і сини його руки свої на го-

лову барана. 19І заколов його, і побриз-

кав Мойсей крові на жертівника з усїх бо-

ків. 20А барана подїлив на частки, і вос-

курив Мойсей голову і частки й жир; а 

тельбухи і ноги виполоскав у водї. 21І пу-

стив Мойсей димом усього барана на 

жертівнику: се було жертвопаленнє про 

любі пахощі, огняна жертва Ioуо, як запо-

відав Iоуo Мойсейові. 22І привів барана 

другого, барана посьвятного, і положили 

Арон і сини його руки на голову ба-

рана. 23І заколов його, і взяв Мойсей 

крові та й положив на пучку правого вуха 

Аронові, і на великий палець руки його 

правої, і на великий палець ноги його 

правої. 24І казав приступити синам Аро-

новим, і положив Мойсей крові на пучку 

в ушах їх правих, і на великий палець рук 

їх правих, і на великий палець ніг їх, і на-

бризкав Мойсей крові на жертівника з 

усїх боків. 25І взяв жир і курдюк і ввесь 

жир, що на тельбухах і сальник на печі-

нцї, й обидві нирки і жир їх, і лопатку 

праву. 26А з кошика опрісноків, що сто-

яли перед Ioуо, узяв одного опріснока і 

одного коржа хлїба олїйного та й одну 

ладку, і положив на масні куснї і на праву 

лопатку; 27І передав усе разом на руки 

Аронові і на руки синам його, і принїс гой-

дану жертву перед Ioуо. 28І взяв те Мой-

сей з рук їх та й пустив з димом на жерті-

внику всепалення: була се жертва по-

сьвятна на любі пахощі, огняна жертва 

Ioуо. 29І взяв Мойсей погруддє і принїс 
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жертву гойдану перед Ioуо; була се час-

тка Мойсейова від посьвятного барана, 

як повелїв Iоуo Мойсейові. 30І взяв Мой-

сей оливи до помазання та крові, що 

була на жертівнику, і покропив Арона, 

одїж його і одїж синів його з ним, і осьвя-

тив Арона і одїж його, і синів його і одїж 

синів його з ним. 31І рече Мойсей Аро-

нові й синам його: Зваріть мясиво коло 

входу в соборний намет і з'їжте його там 

із хлїбом, що в кошику для жертви по-

сьвятної, як я велїв, казавши: Арон і сини 

його їсти муть. 32Останок же з мясива і 

тук мусите спалити вогнем. 33Від входу 

ж у соборний намет не відходити мете 

сїм день, аж поки не скінчаться днї жер-

тви посьвятної: бо сїм день буде він 

висьвячувати вас. 34Як чинив сьогоднї, 

заповідав Iоуo чинити, щоб відбути по-

куту за вас. 35І жити мете коло входу в 

соборний намет і день і ніч сїм діб, і пи-

льнувати мете заповідї Ioуо, щоб не по-

мерти вам; так бо наказано менї. 36І вчи-

нили Арон і сини його все, що заповідав 

Iоуo через Мойсейя. 

9І сталось на восьмий день, покликав 

Мойсей Арона й сини його і мужі громад-

ські Ізрайлеві, і каже Аронові: 2Возьми 

про себе молоде теля на жертву за гріх 

та барана без скази на всепаленнє, та й 

принеси перед Ioуо. 3А до синів Ізрайле-

вих промовляти меш кажучи: Возьміть 

козла на жертву за гріх, а теля й ягня, од-

нолітків, без скази на жертвопа-

леннє. 4Та бугая та барана на мирну же-

ртву, щоб жертвувати перед Ioуо; і жер-

тву хлїбну, замішану на олїї; сьогоднї бо 

Iоуo явиться вам. 5І принесли те, що по-

велїв Мойсей, перед соборний намет, і 

приступила вся громада і стала перед 

Ioуо. 6І рече Мойсей: Ось те, що запові-

дав Iоуo вам чинити; і явиться вам слава 

Ioуо. 7І рече Мойсей Аронові: Приступи 

до жертівника та принеси твою жертву за 

гріх і жертву всепалення, і зроби покуту 

за себе і за людей; і жертвуй приноси 

людські і зроби покуту за них, як запові-

дав Iоуo. 8І приступив Арон до жертів-

ника, і заколов теля жертву за гріх, що 

було за його. 9І подали сини Аронові 

кров йому, і вмочив він пальця свого в 

кров і положив на роги жертівника, і ви-

лив кров до стояла жертівника. 10А жир і 

нирки і сальник од печінки жертви за гріх 

пустив з димом на жертівнику, як запові-

дав Iоуo. 11А мясиво й шкіру спалив на 

вогнї за табором. 12І заколов всепа-

леннє; і подали сини Аронові кров йому, 

і покропив нею жертівника з усїх бо-

ків. 13І жертву всепалення подали йому, 

з частками її, і голову, і пустив з димом 

на жертівнику. 14І виполоскав тельбухи 

й ноги та й пустив з димом на жертів-

нику. 15І принїс жертву від людей, і взяв 

козла жертву за гріх, що був за людей, і 

заколов його, і принїс його жертву за гріх, 

так само як перву. 16І принїс жертву ог-

няну і жертвував по установі. 17І принїс 

жертву хлїбну, і сповнив нею руки свої та 

й пустив з димом на жертівнику, опріч 

ранїшної огняної жертви. 18І заколов бу-

гая, та барана, жертву мирну, що була за 

люде. І подали сини Аронові крові йому, 

і окропив нею він жертівника з усїх бо-

ків. 19І взяв тук із бугая та з барана, кур-

дюк і те, що вкриває тельбухи і нирки і 

чепець з печінки; 20І положили тук на по-

груддє, і він пустив з димом на жертів-

нику. 21І куснї погруддя і праву лопатку 

принїс Арон як гойдану жертву перед 

Ioуо, так як велїв Мойсей. 22Тодї зняв 

Арон руки до людей, і благословив їх; та 

й зійшов униз після того, як принїс жер-

тву за гріх і жертву всепалення і жертву 

мирну. 23І ввійшли Мойсей та Арон у со-

борний намет; і вийшли та й благосло-

вили людей. І явилася слава Ioуо всьому 

людові. 24І вийшло поломя сперед Ioуо, 

і пожерло на жертівнику жертву всепа-

лення й куснї жиру; і вбачали всї люде, і 

загукали з радощів та й попадали на 

лиця свої. 

10І взяли сини Аронові, Надаб і Абігу ко-

жен кадильницю свою та положили жару 

в них, і посипали на жар кадила та й по-

чали приносити перед Ioуо огонь чужозе-

мнїй, чого він їм не заповідав. 2І вийшло 

сперед Ioуо поломя та й пожерло їх, і по-

мерли вони перед Ioуо. 3І рече Мойсей 

Аронові: Оце ж і сталось те, що глаголав 

Iоуo: В тих, що приближаються до мене, 

осьвячусь, і перед усїм народом 
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прославлюсь. 4І мовчав Арон. І покликав 

Мойсей Мизаїла та Ельзафана, синів Узі-

їла, дядька Аронового, і сказав їм: Прис-

тупіть і винесїть братів ваших із сьвятинї 

за табір. 5І приступили вони, та й відне-

сли їх у хитонах їх за табір, як повелїв 

Мойсей. 6І рече Мойсей Аронові і Елеа-

зарові й Ітамарові, синам його: Клобуків 

з голов ваших не скидайте і одежі вашої 

не шарпайте, щоб не померти вам, і Гос-

подь не розлютився на всю громаду; а 

нехай ваше браттє, ввесь дом Ізрайлів 

плачуть за погорівшими огнем, що запа-

лив Iоуo. 7Із входу в соборний намет не 

виходити мете, щоб не вмерти вам; бо 

миропомазаннє Ioуо на вас. І вчинили 

вони по слову Мойсейовому. 8І рече Iоуo 

Аронові: 9Вина й хмелевих напитків не 

пий, нї ти сам нї сини твої з тобою, як 

треба вам увійти в соборний намет, щоб 

не вмерти вам. Установа віковічна в 

роди ваші, 10І щоб розбирати вам між 

тим, що сьвяте, і тим, що не сьвяте, між 

тим, що чисте, і що не чисте, 11І навчати 

синів Ізрайлевих всїх установ, що дав їх 

Iоуo вам через Мойсея. 12І рече Мойсей 

Аронові й Елеазарові й Ітамарові, синам 

його, що зостались: Возьміте приніс 

хлїбний, що зіставсь од огняної жертви 

Ioуо та й їжте його прісним коло жертів-

ника; се бо велика сьвятощ. 13І їсти мете 

його в сьвятому місцї: бо се пай твій і пай 

синів твоїх з огняних жертов Ioуо; так бо 

заповідано менї. 14Погруддє ж жертви 

гойданої і лопатку жертви підношеної му-

сите їсти на чистому місцї, ти й сини твої 

й дочки твої з тобою: се бо пай твій і пай 

синів твоїх, призначений із жертов мир-

них у синів Ізрайлевих. 15Лопатку жер-

тви підношеної і грудину жертви гойданої, 

пускаючи з димом жир, мусите прино-

сити вкупі з огняними жертвами, щоб гой-

дати їх як жертву гойдану перед Ioуо, і 

буде се тобі і синам твоїм з тобою пай ві-

ковічнїй: так бо заповідав Iоуo. 16І Мой-

сей шукав пильно козла, що принесено 

як жертву за гріх, аж се його спалено. І 

розгнївався на Елеазара та Ітамара, си-

нів остальнїх Аронових і рече: 17Чом не 

ззїли ви жертви за гріх на місцї сьвя-

тому? се ж бо сьвятощ між сьвятощами, 

і він дав се вам, щоб узяли на себе гріхи 

громади та спокутували їх перед 

Ioуо. 18Ось крові з неї не внесено в сьвя-

тиню; доконьче треба було вам з'їсти її в 

сьвятинї, як повелївав я. 19І сказав Арон 

до Мойсея: Дивись, приносили вони сьо-

годнї жертву свою за гріх та всепаленнє 

своє перед Ioуо, і таке лучилось менї! А 

коли б я сьогоднї їв жертву за гріх, чи га-

разд воно було би в очах Ioуо? 20Вислу-

хав се Мойсей, і було се добре в очах 

його. 

11І рече Iоуo Мойсейові й Аро-

нові: 2Промовте до синів Ізрайлевих і 

скажіть їм: Оце така скотина, що можна 

вам їсти з усьої скотини, що є на зе-

млї: 3Усяку скотину, що в неї ратицї роз-

колені і між ратицями розколина глибока 

і вона ремигає, таку можна вам 

їсти. 4Ось яких тільки неможна вам їсти 

з тих, що ремигають, а ратицї в них роз-

дїлені: верблюда, дарма що ремигає, та 

ратицї у його нероздїлені; нечистий він 

вам буде. 5І крілика, що хоч і ремигає, та 

немає копит роздїлених; нечистий він 

вам буде; 6І зайця, що ремигає, та немає 

ратиць роздїлених; нечисий він вам 

буде. 7І свиню, що хоч у неї ратицї роз-

колені та й зовсїм розколені ратицї, але 

вона не ремигає; нечиста вона вам 

буде. 8Мясива їх не їсти мете, падалї ж 

їх не торкати метесь; нечисті вони вам 

будуть. 9З усього ж, що в водах, можна 

вам їсти: все, що має сплавки і луску, що 

в водах, у морях і в ріках, можна вам 

їсти; 10А все, що немає сплавок і луски в 

морях і ріках, усе, що кишить у водах, і 

всяка животина, що в морю, вони будуть 

вам гидотою. 11І гидкі вони мусять бути 

вам: мясива їх не їжте і падаль їх ува-

жайте за гидоту. 12Усе, що без сплавок і 

луски в водї, буде гидотою вам. 13Оце ж 

ті, що вважати мете гидкими з птаства; 

неможна їх їсти, вони гидь: орел, коршак, 

і морський орел, 14І пугач, і сокіл з поро-

дою його, 15І всякий ворон з породою 

його. 16І стровус, і чайка, і яструб з поро-

дою його. 17І сова, і рибалка та ібис, 18І 

лебедь, і пеликан, і сич, 19І бузьок і ча-

пля з породою її, й вудвод, і нето-

пир. 20Усе крилате, і ходюче на чотирох, 

гидота вам буде. 21Тільки тих можна 
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їсти зміж усьої крилатої животини, що хо-

дить на чотирох ногах: що має литки над 

ногами, щоб скакати по землї. 22Ось 

яких ізміж їх можна вам їсти: сарану з по-

родою її, коники всякі, і скакуни всякі з по-

родою їх, та хрущі всякі з породою 

їх. 23А всяка инша крилата животина, що 

на чотирох ногах, буде гидотою вам. 24І 

від них нечистими робити метесь: хто то-

ркнеться стерва їх, нечистим стане до 

вечора. 25І хто нести ме частку трупа їх, 

мусить випрати одїж свою, і буде нечис-

тим до вечора. 26Всяка скотина, що має 

ратицї та не зовсїм розколені ратицї і не 

ремигає: гидота вам; хто торкнеться об 

неї, буде нечистим. 27І все ходюче на 

лапах між усїм животним, що на чотирох 

ногах, нечисте вам буде; хто торкнеться 

об трупа їх, буде нечистий до ве-

чора. 28А хто нїс їх трупа, мусить ви-

прати одїж свою і буде нечистий аж до 

вечора; нечисті вони вам. 29І сї нечисті 

вам з животини лазючої по землї: кріт, і 

миш, і ящірка з породою своєю, 30І анака, 

і коах, і летах, і хомет, і хамелон, 31Сї не-

чисті вам зміж усїх повзючих; хто торк-

неться об них здохлих, кожен буде нечи-

стий аж до вечора. 32І все, на що одно з 

них впаде, коли воно здохле, буде не-

чисть; усяка посудина деревяна, чи одїж, 

чи шкіра, чи торба, чи знаряддє яке, що 

ним що робиться, треба класти в воду і 

будуть нечисті до вечора, а потім чисті 

будуть. 33І всяка посудина черепяна, що 

до неї впаде которе з них: усе, що є в нїй, 

буде нечистим, а її треба розбити. 34І 

всяка їда, що їдять, коли хлюпне на неї 

вода з такої посудини, буде нечиста: і 

всякий напиток, що пють його, буде в та-

кій посудинї нечистим. 35І все, на що 

впаде частина трупу їх, нечистим стане; 

піч і припічок мусять розібрати; нечисті 

вони, і нечисті мусять бути вам. 36Тільки 

криниця та колодязь, та всякий водозбір, 

чисті будуть; хто ж торкнеться об їх трупа, 

буде нечистий. 37А коли впаде частка їх 

трупа на яке посїяне насїннє, що треба 

сїяти, чисте буде воно. 38А коли в водї 

намочено насїннє, та впаде частина 

трупа їх на його, нечистим буде воно 

вам. 39А коли здохне яка скотина, що 

можна вам їсти, хто торкнеться падла її, 

буде нечистий аж до вечора. 40І хто нїс 

падло її, мусить випрати одїж свою, і 

буде нечистий аж до вечора. 41І кожне з 

гаду повзаючого по землї, се гидь; немо-

жна його їсти. 42Все що повзає на череві, 

і все що ходить на чотирох, і все много-

ножне між всякою животиною, що повзає 

по землї, не їсти мете, вони бо ги-

дота. 43Не паскудьте себе жадною пов-

заючою животиною, і не робіть себе не-

чистими через них, щоб не опоганитись 

вам ними. 44Я бо Iоуo, Бог ваш; тим то й 

осьвячуйте себе і будьте сьвятими, я бо 

сьвятий. І не опоганюйте себе животи-

ною, що повзає по землї. 45Я бо, Iоуo, 

вивів із Египецької землї вас, щоб вашим 

Богом бути, і мусите бути сьвятими: я бо 

сьвятий. 46Се закон про скотину, і про 

птаство, і про всяку животину, пливаючу 

у водї і про животину повзаючу по зе-

млї, 47Щоб робити ріжницю між нечис-

тим і чистим, і між животиною їдомою і 

животиною, що не можна їсти. 

12І рече Iоуo Мойсейові: Промов до си-

нів Ізрайлевих і кажи: 2Коли жінка буде 

при надїї і вродить хлопятко, так нечис-

тою буде вона сїм день; як у днї нечистої 

недуги буде вона нечистою. 3А восьмого 

дня обріжуть крайню шкірочку в його. 4І 

трийцять три днї мусить вона пробувати 

в кровочищенню своїм, нї до чого сьвя-

того не доторкатись, і до сьвятинї не при-

ходити, покіль минуться днї очищення 

її. 5А коли вродить дївчатко, нечистою 

буде два тижнї, як в днї нечистої недуги 

своєї, і шістьдесять шість день перебу-

вати мусить дома в кровочищенню 

своїм. 6Як же сповняться днї очищення її, 

за сина чи за доньку, мусить принести 

ягня річняка на всепаленнє та голубеня 

чи горлицю на жертву за гріх до входу в 

соборний намет сьвященникові. 7І при-

несе він се перед Ioуо і відправить покуту 

за гріх її та й очистить од кровотоку її. Се 

закон для роджаючих, чи буде хлопятко 

чи дївчинка. 8А коли не спромога її на 

дрібну скотину, дак мусить вона взяти 

пару горлиць або пару голубенят, одно 

про всепаленнє і одного про жертву за 

гріх. І відбуде сьвященник покуту за гріх 

її і очиститься. 
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13І рече Iоуo Мойсейові та Аро-

нові: 2Коли буде під шкірою на тїлї чоло-

віка напухлина, чи струп чи пляма, і буде 

на шкірі тїла його болячка, так мусять 

привести його до Арона, сьвященника, 

або до которого з синів його, сьвященни-

ків. 3І огляне сьвященник болячку під 

шкірою на тїлї, і як волоссє над болячкою 

побілїє і болячка буде глубше як шкіра 

тїла, то се проказа. І оглянувши його, 

обявить сьвященник нечистим його. 4А 

коли тільки пляма під кожою тїла його по-

білїє і не буде глибша вона як шкіра, і во-

лоссє не побілїє, тодї зачинить сьвящен-

ник того, у кого є болячка, на сїм 

день. 5Та й огляне його сьвященник се-

мого дня, і побачить, що болячка не змі-

нилась, не роскинулась по шкірі, так за-

чинить його сьвященник на сїм день 

удруге. 6А як огляне його сьвященник 

семого дня удруге, і поблїдла болячка і 

не розкинуло її по шкірі, то обявить його 

сьвященник чистим: се струп; і мусить 

випрати одїж свою, і буде чистий. 7Коли 

ж буде розкидати струпи по кожі після 

того, як оглянув його сьвященник і 

обявив чистим, так нехай покажеться 

сьвященникові в друге; 8Огляне ж його 

сьвященник, і побачить, що струп розки-

нувся по кожі, то нечистим обявить його 

сьвященник: се проказа. 9Коли буде на 

людинї проказа, так нехай приведуть її 

до сьвященника. 10І огляне його сьвя-

щенник, і побачить, се пухлина біла на 

кожі і побілїв від неї волос на кожі, і дике 

мясиво на пухлинї, 11То се проказа за-

старіла на кожі тїла його, і нечистим 

обявить його сьвященник; і зачинить 

його, бо людина нечиста. 12Коли ж об-

кине кожу проказа і вкриє проказа всю 

кожу недужого з голови до ніг, куди б і не 

глянули очі сьвященника; 13І сьвящен-

ник огляне його, і бачить, що проказа все 

тїло його вкрила, так обявить людину чи-

стою; коли вся вона побілїла, то людина 

чиста. 14Коли ж показується на їй дике 

мясиво, людина нечиста. 15І як побачить 

сьвященник дике мясо, то нечистою 

обявить людину; мясо дике нечисте: се 

проказа. 16Коли ж зміниться мясиво 

дике й стане біле, так мусить людина по-

казатися сьвященникові; 17І огляне її 

сьвященник, та й побачить що болячка 

білою стала: то чистим обявить сьвя-

щенник того, в кого болячка: він чис-

тий. 18Так само, коли буде боляк на тїлї, 

під шкірою його, та й загоїться, 19А на 

місцї боляка зробиться пухлина біла, чи 

біло-червонява пляма, то має показа-

тись сьвященникові; 20І огляне його 

сьвященник, та й побачить, що воно гли-

бше кожі і волос на йому взявся білим, 

так нечистим обявить його сьвященник: 

се недуга прокази, що показалась в бо-

лячцї. 21І огляне людину сьвященник, та 

й побачить, що нема на кожі волосу бі-

лого і пляма не нижше кожі, так зачинить 

людину сьвященник на сїм день. 22А 

коли розкинеться пляма по кожі, то нечи-

стим обявить його сьвященник: се хо-

роба. 23Коли ж на свойму місцї оста-

неться пляма, не розкинувшись, так се 

пруг чиряка; і чистою обявить людину 

сьвященник. 24Або коли на кожі тїла 

буде опечина від огню, і зробиться з опе-

чини пляма біло-червонява або біла, 25І 

огляне людину сьвященник, і побачить, 

се побілїв волос на плямі і на погляд 

вона глибше від кожі, то се проказа; вона 

взялась на опечинї, і нечистою обявить 

людину сьвященник: се болячка про-

кази, 26А як огляне її сьвященник, і поба-

чить, що нема на плямі білого волосся, 

та не глибше кожі вона, та блїда, так за-

чинить людину сьвященник на сїм 

день. 27І огляне її сьвященник на семий 

день; коли роскинулось по кожі, так нечи-

стою обявить людину сьвященник: се бо-

лячка прокази. 28Коли ж на свойму місцї 

останеться пляма, і не розкинуло її по 

кожі і сама блїда, так се пухлина опече-

ного місця, і чистою обявить людину 

сьвященник; бо се пруги опеченого мі-

сця. 29І коли в чоловіка чи в жінки яка бо-

лячка на голові чи на бородї, 30І сьвя-

щенник огляне, та й побачить, що вона 

глибше від кожі і на їй волоссє жовтовате, 

тонке, то нечистою обявить людину 

сьвященник: се пархи, се проказа на го-

лові, чи на бородї в людини. 31І як 

огляне сьвященник паршиву болячку, та 

й побачить, що вона не глибше кожі і 

нема на їй чорного волосу, так зачинить 

сьвященник паршивого на сїм день. 32І 
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коли огляне сьвященник паршиву боля-

чку семого дня, та й побачить, що не ро-

скинуло пархи, і нема на них волосу жо-

втявого, і на погляд пархи не глибші від 

кожі, 33То нехай обстрижеться; але пар-

хів нехай не стриже; і сьвященник зачи-

нить на сїм день удруге. 34І огляне сьвя-

щенник пархи на семий день, та й поба-

чить, що не розкинулись пархи по кожі, і 

на погляд не глибше вони кожі, так 

обявить людину чистою сьвященник; і 

випере вона одїж свою, та й буде чи-

ста. 35А коли після того, як очиститься, 

стане розкидати пархи по кожі, 36І сьвя-

щенник огляне його, та й побачить, що 

пархи розкинулись по кожі, то не буде 

сьвященник шукати волосу жовтявого: 

нечиста се людина. 37А коли, на його по-

гляд, пархи остались на місцї, і волос чо-

рний поріс по них, то вигоїлась людина з 

пархів; чиста вона, і чистою обявить її 

сьвященник. 38Так само коли в чоловіка 

чи в жінки появляться на кожі тїла їх 

плїші, біляві плями, 39І сьвященник 

огляне їх, та й побачить, що на кожі тїла 

їх бліді, біляві плями, то се лишай, що по-

казався на кожі: се чиста людина. 40А 

коли в кого повилазить волоссє, то лисо-

головий він: він чистий. 41І коли вилїзе 

волоссє спереду на голові, то він лисий: 

чист він. 42Коли ж на лисинї переднїй 

або заднїй будуть біло-червонясті плїші, 

то се проказа на переднїй або заднїй ли-

синї в його. 43І огляне його сьвященник, 

і побачить, що напухлина недуги біло-че-

рвоняста на лисинї його переднїй або за-

днїй така, якою показується проказа на 

кожі тїла, 44То він чоловік прокажений: 

нечистий він, і сьвященник мусить 

обявити його зовсїм нечистим: язва його 

на голові його. 45І одїж прокаженого, в 

кого недуга, мусять порозбирати, і го-

лова його мусить бути непокрита, і по бо-

роду мусить він закутатись, і кричати ме 

він: нечистий, нечистий! 46Докіль 

болїсть його, буде він нечистим; він не-

чистий: самотою жити мусить він; за та-

бором оселя його. 47Коли й на одежинї 

буде яка зараза, на вовняній, чи на оде-

жинї льняній; 48Чи на основинї, чи на пе-

реплїтцї* льняній чи вовняній, чи на сму-

шах, чи на якій кожушинї, 49І чи буде 

зараза зеленява, чи червоняста на оде-

жинї, на шкірі, чи на основинї, чи на пе-

реплїтцї, чи на якій роботї кожушній, се 

хороба прокази, і мусять показати сьвя-

щенникові. 50І огляне сьвященник за-

разу, та й зачинить те, на чому хороба, 

на сїм день. 51І коли побачить заразу се-

мого дня, що вона розкинулась по оде-

жинї, чи по основинї, чи по переплїтцї, чи 

по шкірі, та що нї було б зроблене із 

шкіри, се хороба та пожираюча проказа: 

се язва, нечисте воно. 52І мусить спа-

лити одежину, чи основину, чи переплї-

тку, чи вовняне, чи льняне, чи яка б нї 

була робота шкіряна, що зараза на нїй: 

бо се проказа пожираюча: на вогнї му-

сять спалити. 53А як огляне сьвященник, 

і побачить, що проказа не розкидається 

по одежинї, чи по основі, чи по переп-

лїтцї, чи по якій роботї шкіряній, 54То 

звелить сьвященник, щоб випрали те, на 

чому зараза, та й зачинить його на сїм 

день удруге. 55І огляне сьвященник, пі-

сля того як виперуть, і побачить, що не 

змінилась видом проказа, хоч і не розки-

нулась, то нечисте воно; в огнї спалити 

мусиш його: струпішіє воно, ча на лице-

вій чи на виворітнїй сторонї. 56А коли 

огляне сьвященник, і побачить, що за-

раза поблїдла після прання, так мусить 

віддерти її від одежини, чи від шкіри, чи 

від основини, чи від переплїтки. 57Коли 

ж покажеться вона знов на одежинї, чи 

на основинї, чи на тканю, чи на якій ро-

ботї шкіряній, то се повстаюча зараза; на 

огнї мусиш те спалити, на чому за-

раза; 58Одежину ж, чи основину, чи пе-

реплїтку, чи яку роботу шкіряну мусиш 

випрати. Коли зараза минеться, так ви-

прати вдруге, і буде чисте. 59Се закон 

про хороби прокази на вовняній одежинї, 

чи на льняній, чи на основинї, чи на втоцї, 

чи на якій роботї шкіряній, щоб обявити 

їх чистими або нечистими. 

14І рече Iоуo Мойсейові: 2Се буде зако-

ном для прокажених в день очищення 

його, 3Приведуть його до сьвященника, і 

вийде сьвященник геть із табору, і 

огляне сьвященник, і побачить, що виго-

їлась проказа в прокаженого. 4І звелить 

сьвященник взяти для того, хто має 
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очиститись, пару птиць живих і чистих і 

дерева кедрового та кармазину й ги-

сопу. 5І звелить сьвященник заколоти 

одну птицю в черепяній посудинї над жи-

вою текучою водою. 6Живу ж пташку ві-

зьме і дерево кедрове й кармазин і гисоп 

та й умочить все те і живу пташку в кров 

зарізаної пташки над живою водою. 7І 

бризне на того, хто очищається од про-

кази, сїм раз, та й обявить його чистим, і 

випустить живу пташку в поле. 8І повипи-

рає той, хто очищається, одїж свою, і об-

стриже волоссє на собі, і сам викупа-

ється в водї; і він чистий. А тодї вже мо-

жна йому прийти в табір, та мусить про-

жити знадвору намету свого сїм день. 9І 

станеться на семий день, що обстриже 

він волоссє на собі і бороду свою й брови 

свої. Все волоссє на собі мусить пооб-

стригати; і повипирає одїж свою, і вику-

пає все тїло своє в водї, і стане чис-

тий. 10А на восьмий день візьме двойко 

ягнят без скази й одно ягня, овечку одно-

літку без скази та три десятинї ефи муки 

на приніс, змішаної з олїєю, та один лог 

олїї. 11І поставить сьвященник, котрий 

очищає, людину що очищається, і се все 

перед Ioуо коло входу в соборний на-

мет. 12І візьме сьвященник ягня одно та 

й принесе його як жертву за провину з 

логом* олїї, і принесе їх як жертву гой-

дану перед Ioуо. 13І заколе ягня в тому 

місцї, де заколюють жертву за гріх і жер-

тву всепалення, в місцї сьвятому; бо як 

жертва за гріх, так буде і жертва за про-

вину сьвященникові; велика сьвя-

тощ. 14І візьме сьвященник крові з жер-

тви за провину, та й положить на пучку 

правого вуха в того, що очищається і на 

великий палець на правій нозї його. 15І 

візьме сьвященник од лога олїї та й 

наллє собі на лїву долоню. 16І вмочить 

сьвященник палець свій правий в олїю, 

що в лївій долонї його, та й бризне олїї 

пальцем своїм сїм раз перед Ioуо. 17З 

олїї ж, що зісталась в руцї його, дасть 

сьвященник на пучку правого вуха того, 

кого очищає, і на великий палець правої 

руки його і на великий палець правої 

ноги його, і на кров із жертви за про-

вину. 18Що ж зістанеться олїї, що в руцї 

сьвященника, виллє він на голову тому, 

кого очищає, і спокутує сьвященник гріхи 

його перед Ioуо. 19І принесе сьвященник 

жертву за гріх і спокутує гріхи того, кого 

очищає од нечистї його; а потім заколе 

жертву всепалення. 20І принесе сьвя-

щенник жертву всепалення і жертву 

хлїбну на жертівнику. І так спокутує сьвя-

щенник гріхи його; і стане той чис-

тий. 21А коли він убогий і не спромо-

жеться, так візьме одно ягня на жертву 

за провину і жертву гойдану, щоб споку-

тувати гріх свій, та десятину муки, пере-

мішану з олїєю, на хлїбну жертву, та лог 

олїї; 22Та пару горлиць або пару голубе-

нят, по спромозї своїй, і буде одно про 

жертву за гріх, а друге про всепа-

леннє. 23І принесе їх на восьмий день 

свого очищення сьвященникові до входу 

в соборний намет перед Ioуо. 24І візьме 

сьвященник ягня, що на жертву за про-

вину, та лог олїї, і принесе сьвященник 

жертву гойдану перед Ioуо. 25І заколе яг-

нятко, що на жертву за провину, і візьме 

сьвященник крові від жертви за провину, 

і положить на пучку правого вуха в того, 

кого очищає і на великий палець на руцї 

його правій, і на великий палець на нозї 

його правій. 26І зіллє сьвященник олїї на 

лїву руку свою; 27Та й бризне сьвящен-

ник правим пальцем своїм олїї, що на 

лївій долонї його, сїм раз перед Ioуо. 28З 

олїї ж, що зісталась на долонї його, по-

ложить сьвященник на пучку правого 

вуха в того, кого очищає, та на великий 

палець на правій руцї його, та на великий 

палець на правій нозї його, на місце крові 

жертви за провину. 29Що ж останеться 

олїї на долонї сьвященника, виллє він 

тому, кого очищає, на голову, і спокутує 

сьвященник за його перед Ioуо. 30І при-

несе той одну з горлиць або з голубенят, 

на що спроможеться, 31По спромозї: 

одно як жертву за гріх, а друге на всепа-

леннє вкупі з хлїбною жертвою. І відбуде 

сьвященник покуту за того, кого очищає, 

перед Ioуо. 32Се закон про того, хто хо-

рий від прокази, хто очищаючись не 

спроможеться на те, що приписано. 33І 

рече Iоуo Мойсейові: 34Як прийдете в 

Канаан землю, що сам я надїлю вам у 

державу, і як нашлю болячки заразливі в 

будинки землї тої, що буде 
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ваша. 35Мусить прийти той, чий будинок, 

й обявити сьвященникові так: щось таке, 

наче проказа, виявилось у мене в буди-

нку. 36І звелить їм сьвященник очистити 

будинок, перш нїж увійде сьвященник 

оглядати болячку, щоб не стало нечис-

тим усе в будинку, а потім увійде сьвя-

щенник, щоб оглянути будинок. 37І 

огляне він, та й побачить, що зараза на 

стїнах у будинку: западини веленяві або 

рудяві, і на погляд вони глибше 

стїни, 38То вийде сьвященник із будинка 

до входу в будинок, і замкне будинок на 

сїм день. 39І вернеться сьвященник се-

мого дня та й огляне, і се роскидується 

зараза по стїнах у будинку, 40То скаже 

сьвященник повиймати каміннє, що на 

йому зараза, та й викинути за гzродом, у 

місце нечисте. 41А будинок скаже обшк-

робати в серединї по всїх боках будинка, 

і висиплють обшкробану глину за горо-

дом, на місце нечисте. 42І наберуть ин-

шого каміння та й принесуть замість ви-

кинутого каміння, і візьмуть иншої глини 

та й обкинуть будинок. 43Коли ж ізнов 

покажеться зараза, та й стане розроста-

тись в будинку послї того як виймуть ка-

міння та обшкробають будинок та обки-

нуть його глиною, 44Тодї ввійде сьвя-

щенник та й огляне; а коли побачить, що 

порозкидало заразу по будинку, то се в'ї-

длива проказа на будинку: нечистий 

він. 45І велить зруйнувати будинок, ка-

міннє його, дерево його і всю глину його, 

та й повиносити за гzрод, у місце нечи-

сте. 46Хто ж приходив у будинок якого 

дня, як замкнено його, буде нечистий аж 

до вечора. 47А хто спав у будинку, му-

сить випрати одїж свою, і хто їв у будинку, 

мусить випрати одїж свою. 48Коли ж 

прийде сьвященник та й огляне, і се не 

розкидає нечистї по будинку послї того, 

як обкинуто будинок глиною, так чистим 

обявить сьвященник будинок: вигоїлась 

бо зараза. 49Та мусить він принести на 

очищеннє будинка дві птицї та дерева 

кедрини і кармазину й гисопу. 50І заріже 

одну птицю в посудинї черепяній над во-

дою текучою; 51І візьме дерево кедрину 

і гисоп і кармазин і птицю живу, та й умо-

чить їх у кров птицї зарізаної, та в текучу 

воду, та й покропить будинок сїм раз. 52І 

очистить будинок птичою кровю й водою 

текучою і птицею живою й деревом кед-

риною й гисопом і кармазином; 53І випу-

стить він птицю живу за городом у поле. 

І так спокутує він будинок, і буде він чис-

тий. 54Се встанова про всякі болячки за-

разливі і про пархи. 55І про заразу на 

одїж і будинки, і про опухлину й про со-

луди й про плями, щоб навчати, в які днї 

будуть обявляти нечистим і в які обяв-

ляти чистим. Се встанова на проказу. 

15І рече Iоуo Мойсейові та Аро-

нові: 2Промовте до синів Ізрайлевих і ка-

жіть їм: Як буде в кого течи з тїла його, 

через течиво своє він стане нечистим. 3І 

се буде нечисть його в течиві його, чи то 

випускає тїло течиво своє, чи задержує 

тїло течиво своє, се нечисть. 4Усяке 

ложе, що на його лягає течивний, буде 

нечисте, і всяка річ, що на неї сїдає він, 

буде нечиста. 5І хто торкнеться об ложе 

його, мусить випрати одїж свою та вику-

патись у водї, і буде нечистим до ве-

чора. 6І хто сїв на знаряддє, що на йому 

седїв течивний, мусить випрати одїж 

свою та викупатись в водї, і буде нечис-

тим до вечора. 7І хто торкнеться об тїло 

течивого, мусить випрати одїж свою та 

викупатись у водї, і буде нечистим до ве-

чора. 8І коли плюне течивий на чистого, 

той мусить випрати одїж свою, та вику-

патись у водї, і буде нечистим до ве-

чора. 9І всяке сїдало на возї, що їхав на 

йому течивий, буде нечисте. 10І кожне, 

що торкнеться об що б нї було спід його, 

нечисте буде до вечора. 11А хто таке пі-

дніме, мусить випрати одїж свою, і буде 

нечистим до вечора. І до кого торкнеться 

течивий не обмивши рук, мусить випрати 

одїж свою, та викупатись у водї, і буде 

нечистий до вечора. 12І ту посудину че-

репяну, що до неї торкнеться течивий, 

мусять розбити, а всяку посудину де-

ревяну мусять вимити в водї. 13І коли те-

чивий очищається від течива свого, не-

хай одлїчить собі сїм день про своє очи-

щеннє, і мусить випрати одїж свою, і ви-

купати тїло своє в водї текучій, і стане чи-

стий. 14А на восьмий день візьме він 

собі пару горлиць, або пару голубенят і 

принесе перед Ioуо до входу в соборний 
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намет, і оддасть їх сьвященникові. 15І 

принесе їх сьвященник одно на жертву 

за гріх, а друге на всепаленнє, і спокутує 

сьвященник його перед Ioуо від течива 

його. 16А коли в кого буде стїкати сїмя, 

мусить він викупати в водї все тїло своє, 

і буде нечистим до вечора. 17І всяку оде-

жину, і всяку шкіру, що капнуло на неї те-

куче сїмя, нехай виперуть у водї, і нечис-

тими будуть ті речи до вечора. 18І коли з 

жінкою ляже чоловік течивий сїмям, то 

вони мусять скупатись у водї, і будуть не-

чистими до вечора. 19І коли буде течиво 

в жінки, та буде кров течивом на тїлї в неї, 

сїм день мусить вона бути відлученою в 

нечистотї своїй; і кожне, хто торкнеться 

до неї, нечисте буде до вечора. 20І все, 

на що ляже вона в нечистотї своїй, нечи-

стим буде, і все, на чому вона сяде, не-

чистим буде. 21І кожен, хто торкнеться 

об постель її, мусить повипирати одїж 

свою, і викупатись у водї, і нечистим 

буде до вечора. 22І кожне, що торкну-

лось об яку річ, що на нїй седїла вона, 

мусить випрати одїж свою та викупатись 

у водї, і нечистим буде до вечора. 23І 

коли б що небудь було на постелї чи на 

речі, що на нїй седїла вона, коли хто то-

ркнеться об його, нечистим буде воно до 

вечора. 24Коли ж хто ляже з нею, на 

йому буде нечисть її, і нечистим буде він 

до вечора, а всяке ложе, що на його ляже 

вона, буде нечистим. 25Так само жінка, 

коли буде в неї кровотіч кілька днїв поза-

час нечистоти її, чи то коли буде в неї 

кровотіч, як минув час нечистоти її, тодї 

буде у всї днї нечистого течива свого від-

лучена як в днї нечистоти своєї; нечиста 

вона. 26Всяке ложе, на котре лягає вона 

по всї днї течива свого, буде про неї як 

ложе чищення її; і всяка поставина, що 

на нїй сїдає вона, нечиста буде, як в час 

чищення її. 27І кожне, хто торкнеться їх, 

нечистим буде, і мусить випрати одїж 

свою та викупатись у водї, і нечистим 

буде до вечора. 28А коли одужає вона 

від кровотічі своєї, нехай одлїчить собі 

сїм день, і потім чистою стане. 29І візьме 

собі на восьмий день пару горлиць або 

пару голубенят і принесе їх сьвященни-

кові до входу в громадський намет. 30І 

принесе в жертву сьвященник одно на 

жертву за гріх, а друге на всепаленнє. І 

так спокутує сьвященник за неї перед 

Ioуо задля нечистого течива її. 31Сим 

робом будете ви держати синів Ізрайле-

вих оддалеки від їх нечистоти, щоб не 

вмирати їм у нечистотї своїй, опоганю-

ючи виталище моє, що посеред 

них. 32Се закон про течивого, і про того, 

в кого сїмя стїкає, що робить його нечис-

тим, 33І про ту, що нездужає від чищення 

свого, і про тих, у кого течиво, чоловік чи 

жінка, і про чоловіка, що лягати ме з не-

чистою. 

16І рече Iоуo Мойсейові по смерти двох 

синів Аронових, як померли наближив-

шись перед Ioуо. 2І рече Iоуo Мойсейові: 

Промов до Арона, брата твого, щоб не 

входив по всяк час у сьвятинї за завісу, 

перед віко, що на скринї, щоб не вмерти 

йому; в хмарі бо обявлятись буду над ві-

ком. 3От з чим входити мусить Арон у 

сьвятиню: з бичком про жертву за гріх та 

з бараном про всепаленнє. 4Сьвящен-

ний хитон льняний надївати мусить і спі-

дня одежа льняна мусять бути на тїлї 

його, і поясом льняним підперізуватись 

мусить, і завивало льняне мусить нави-

вати: се одїж сьвята; і скупає у водї тїло 

своє і вдягнеться. 5А від громади синів 

Ізрайлевих візьме двох козлів на жертву 

за гріх, та одного барана на всепа-

леннє. 6І принесе Арон бичка як жертву 

за гріх, що буде за него, та й спокутує за 

себе і за дім свій. 7І візьме обох козлів і 

поставить їх перед Ioуо до входу в гро-

мадський намет. 8І кине Арон жереб про 

обох козлів: один жереб про Ioуо, а один 

жереб на відпущеннє. 9І приведе Арон 

козла, що на його випав жереб про Ioуо, 

і принесе його як жертву за гріх. 10А ко-

зла, що на його впаде жереб на відпу-

щеннє, поставить живого перед Ioуо, 

щоб спокутувати на йому та пустити його 

в степ. 11І принесе Арон бичка, що на 

жертву за гріх, і що за него буде, і споку-

тує за себе і за дім свій, та й заколе бичка, 

що на жертву за гріх, і що буде за 

него. 12І візьме він кадильницю повну 

жару з жертівника перед Ioуо і набере по-

вні руки пахущого кадила, на дрібно сто-

вченого, та й понесе за завісу. 13І 
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посипле кадило на жар перед Ioуо, щоб 

хмара з кадила вкрила віко, що на сьвід-

ченню, щоб не вмерти йому. 14І візьме 

крові з бичка, та й бризне з пальця свого 

на віко, спереду, на схід соньця; а перед 

віком бризне сїм раз кровю з пальця 

свого. 15І заколе козла про жертву за 

гріх, що буде за людей, і внесе кров його 

за завісу, і чинити ме з кровю його так 

само, як чинив з кровю бичка, і бризне на 

віко нею і перед віком. 16І відправить по-

куту за сьвятиню задля нечистот у синів 

Ізрайлевих, і задля переступів їх по всїм 

гріхам їх; і те ж саме вчинить про собор-

ний намет, що між ними, серед нечистот 

їх. 17Тільки ж нїкого щоб не було в собо-

рному наметї, коли він увійде покутувати 

в сьвятинї, аж коли вийде. І так відпра-

вить він покуту за себе і за дім свій і за 

всю громаду Ізрайлеву. 18І вийде до 

жертівника, що перед Ioуо, і відправить 

покуту за його; і візьме крові з бичка й 

крові з козла, та й положить її на роги 

жертівника з усїх боків. 19І бризне на 

його крові пальцем своїм сїм раз, і очис-

тить його та осьвятить його від нечистот 

синів Ізрайлевих. 20А як скінчить покуту 

за сьвятиню, і за соборний намет, і за 

жертівник, так приведе козла живого. 21І 

положить Арон обидві руки свої на го-

лову козла живого та й признає над ним 

всї беззаконня синів Ізрайлевих і всї пе-

реступи їх, по всїм гріхам їх; і положить 

їх козлові на голову, та й випустить його 

рукою певного чоловіка в степ. 22І по-

несе козел на собі все беззаконство їх у 

землю безлюдну; і випустить він козла в 

степ. 23І ввійде Арон у соборний намет і 

поздіймає одїж льняну, що понадївав, як 

входив у сьвятиню, та й покладе її 

там. 24І викупає в водї тїло своє в місцї 

сьвятому, та й надїє одїж свою; і вийде 

він та й принесе всепаленнє своє і все-

паленнє людське, і спокутує за себе і за 

людей. 25А тук жертви за гріх пустить з 

димом на жертівнику. 26А той, хто вів ко-

зла на відпущеннє, мусить свою одїж ви-

прати і тїло своє у водї скупати; потім мо-

жна йому ввійти в табір. 27А бичка, що 

на жертву за гріх, і козла, що на жертву 

за гріх, котрих кров внесено в сьвятиню 

на спокутованнє, винесуть геть із табору, 

та й спалять на вогнї шкіри їх, і мясиво їх 

і кал їх. 28А той, хто палити ме їх, нехай 

повипирає одїж свою та скупає в водї 

тїло своє; а потім можна йому ввійти до 

табору. 29І буде установою вам віковіч-

ньою: Семого місяця, на десятий день 

місяця, будете впокорювати душі ваші, і 

нїчого не робити, чи землянин, чи чужи-

нець, що пробуває між вами. 30У той бо 

день покутувати ме сьвященник за вас, 

щоб очистити вас; будете чисті Ioуо од 

усїх провин ваших. 31Субота на спочи-

нок буде про вас, і мусите впокорювати 

душі свої: установа віковічня. 32Буде ж 

покутувати такий сьвященник, що його 

помазано, і що сьвятять його, щоб слу-

жив сьвящену службу намість отця його; 

вдягати меться він в шати льняні, сьвя-

щенні шати; 33І покутувати ме за сьвя-

тиню, і за соборний намет, і за жертівник 

відправить покуту, і за сьвященників і за 

ввесь люд громадський, зробить по-

куту. 34І буде се в вас установою вікові-

чньою, щоб роблено покуту за синів Із-

райлевих, за всї провини їх раз в рік. І 

вчинив Мойсей так, як заповідав йому 

Iоуo. 

17І рече Iоуo Мойсейові: 2Промов до 

Арона та до синів його і скажи їм: Ось що 

заповідав Iоуo глаголючи: 3Хто б то нї 

був із дому Ізрайлевого, що заколов би 

вола, чи ягня, чи вівцю, чи козу в таборі, 

або хто б заколов за табором, 4Та не 

принїс його до входу громадського на-

мета на жертву Ioуо перед храминою 

Ioуо, тому чоловікові буде полїчена кров 

за гріх: кров пролив він, і викорениться 

чоловік той зміж люду свого; 5Се для 

того, щоб сини Ізрайлеві приносили жер-

тви свої, що заколюють їх у чистому полї, 

щоб вони подавали їх Ioуо до входу в 

громадський намет сьвященникові, та 

заколювали їх як жертви мирні Ioуо. 6І 

кропити ме сьвященник кровю на жертів-

ник Ioуо коло входу в соборний намет і 

пускати ме з димом тук про любі пахощі 

Ioуо. 7І не приносити муть уже потім же-

ртви ідолам, з котрими блудно ходять. 

Установою віковічною буде се їм у роди 

їх. 8І промовиш їм іще: Хто б то нї був, чи 

з дому Ізрайлевого, чи з приходнїв, що 



ЛЕВИТ 

94 

між вами, що приносити ме всепаленнє 

чи жертву, 9І не подасть до входу в гро-

мадський намет на приніс Ioуо, викоре-

ниться чоловік той із між людей своїх. 10І 

хто б то нї був із дому Ізрайлевого, чи з 

приходнїв, що пробувають між вами, хто 

їсти ме яку б то нї було кров, проти лю-

дини, що їсть кров, поверну лице моє і 

викореню її зміж людей. 11Бо в крові 

душа тїла, і призначив я її для жертів-

ника, щоб роблено покуту за душі ваші; 

кров бо се, що чинить покуту за 

душу. 12Тим же то глаголав я Ізрайле-

вим синам: Нї одна душа зміж вас нехай 

не їсть крові; і приходень, що пробуває 

між вами, нехай не їсть крові. 13І хто б то 

нї був між синами Ізрайлевими, чи між 

приходнями, що між вами, що вловить 

животину чи птицю яку, що їдять, мусить 

вицїдити кров її, і засипати її зем-

лею. 14Бо душа кожного тїла: кров його, 

се душа його; і сказав я Ізрайлевим си-

нам: Крові з усякого тїла щоб ви не їли, 

бо душа кожного тїла се кров його; кожен, 

хто з'їсть її, викорениться. 15І всякий хто 

їсти ме або трупа, або те що зьвір розі-

дре, чи землянин, чи приходень, мусить 

випрати одїж свою та викупатись у водї, 

і нечистий буде він до вечора; тодї ж 

стане чистий. Коли ж не повипирає її і не 

скупається, так нести ме на душі гріх свій. 

18І рече Iоуo Мойсейові: 2Промов до си-

нів Ізрайлевих і скажи їм: Я Iоуo, Бог 

ваш. 3Не будете ви ходити робом Египе-

цької землї, де ви жили, і не будете хо-

дити робом Канаан землї, куди приведу 

вас; і по установам тамешнім не будете 

жити. 4Суди мої сповняйте і установ моїх 

пильнуйте, щоб ходити в них. Я Iоуo, Бог 

ваш. 5І будете сповняти установи мої й 

суди мої, котрі сповняючи, чоловік жити 

буде. Я Iоуo. 6Нїхто не буде наближува-

тись до родички, щоб відкрити наготу її. 

Я Iоуo. 7Наготи батька і матері не відкри-

вати меш; вона мати твоя, не відкриєш 

наготи її. 8Наготи жінки батькової не від-

кривати меш; нагота се батька 

твого. 9Наготи сестри твоєї, дочки ба-

тька твого, або дочки матері твоєї, що ро-

дилась дома, чи осторонь родилась, не 

відкривати меш наготи її. 10Наготи 

дочки сина твого, чи дочки твоєї дочки не 

відкривати меш; бо се твоя нагота. 11На-

готи дочки в жінки батька твого, що роди-

лась від батька твого, та що сестра тобі, 

наготи її не відкривати меш. 12Наготи 

сестри батька твого не відкривати меш; 

вона родичка батька твого. 13Наготи се-

стри матері твоєї не відкривати меш; бо 

вона родичка матері твоєї. 14Наготи 

брата батька твого не відкривати меш: 

до жінки його не наближишся, вона тїтка 

тобі. 15Наготи невістки твоєї не відкри-

вати меш: вона жінка сина твого, не відк-

ривати меш наготи її. 16Наготи жінки 

брата твого не відкривати меш; се нагота 

брата твого. 17Наготи молодицї і дочки її 

не відкривати меш; дочки в сина її і дочки 

в дочки її не брати меш, щоб відкрити на-

готу її: родичі вони: се дїло соромне. 18І 

жінки в купі з сестрою не брати меш, щоб 

ревнувала, як відкривати меш наготу її 

коло неї за життя її. 19І до молодицї в днї 

чищення її не наближувати мешся, щоб 

відкрити наготу її. 20А з жінкою ближ-

нього твого не злягати мешся, щоб ви-

йшло сїмя, та й опоганитись тобі із 

нею. 21І сїмя твого не оддаси провести 

через огонь ради Молеха, і не паскудити 

меш імени Бога твого. Я Iоуo. 22І з музь-

ким полом не зляжешся, як злягаєш з жі-

нкою; гидота бо се. 23І нї з якою скоти-

ною не зляжешся, та й опоганишся нею; 

і молодиця нехай не становиться перед 

скотиною, щоб злучитись; се огидне пас-

кудство. 24Не поганьтесь нїчим сим: бо 

сим усїм опоганились народи, що їх ви-

ганяю поперед вами. 25І спаскуджено 

землю, і покарав я провину її, і земля ви-

кинула осадників своїх. 26Тим же то до-

пильновуйте установ моїх і присудів моїх, 

і не чинїте нї однієї з гидот сих, нї зем-

ляне, нї приходнї, що пробувають між 

вами. 27Усї бо гидоти сї чинили осад-

ники землї сієї, що були перед вами, і 

спаскуджено землю; 28Щоб не викинула 

вас земля, як опаскудите її, так як вики-

нула народа, що був перед вами: 29Бо 

кожне, хто чинити ме що з тих гидот, - 

душі, що се зроблять, викореняться із 

між людей своїх. 30Оце ж допильно-

вуйте заповідей моїх, щоб не витворяли 

огидних привичок, що витворялись 
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перед вами, та й щоб не опаскудились 

ними. Я Iоуo, Бог ваш. 

19І рече Iоуo Мойсейові: 2Промов до дї-

тей Ізрайлевих і скажи їм: Сьвятими ви 

мусите бути; я бо сьвятий, Iоуo, Бог 

ваш. 3Матері своєї й батька свого кожне 

мусить боятись; і суботи мої пильнуйте. 

Я Iоуo, Бог ваш. 4Не обертайтесь до ідо-

лів, і литих богів собі не робіте. Я Iоуo, 

Бог ваш. 5І як приносити мете жертву 

мирну Ioуо, то приносїть її, щоб з'єднати 

собі благословеннє. 6В день, як будете 

приносити жертву, і другого дня можна 

вам їсти її; а що зостанеться на третій 

день, те спалити треба на вогні. 7Коли ж 

би ззїли на третій день, так се гидь, не 

буде вона до вподоби. 8І хто їв її, візьме 

на себе провину: бо сьвятиню Ioуо ню 

зневажив, і викорениться душа та зміж 

людей своїх. 9І коли справляєте жнива 

на землї вашій, то не дожинати меш до 

країв поля твого і не збирай колосся, що 

попадало. 10Так само з виноградника 

твого не збирати меш грони до послїд-

нього, а грони, що попадали, не збирати 

меш; для вбогого і приходня покинеш їх. 

Я Iоуo, Бог ваш. 11І не будете красти, нї 

ошукувати, нї брехати одно на од-

ного. 12І не божити метесь імям моїм 

льживо; бо зневажиш імя Бога твого. Я 

Iоуo, Бог ваш. 13Не тїснити меш ближ-

нього твого, і не грабувати меш. Не зо-

ставляти меш у себе на ніч до ранку най-

митової плати. 14Не лаяти меш глухого, 

а перед слїпим не класти меш нїчого, об 

що можна спотикнутись, а мусиш боя-

тись Бога твого. Я Iоуo. 15Не кривдити 

мете на судї, і не потурати мете вбогому, 

і не вважати меш на особу богатого. По 

правдї будеш судити ближнього 

твого. 16Не будеш обмовляти між 

людьми твоїми, і не вставати меш на 

життя ближнього твого. Я Iоуo. 17Не бу-

деш ненавидїти брата твого в серцї 

твойму. Докори поважно ближнього 

твого, щоб не бути тобі винуватим за гріх 

його. 18Не мстити мешся і не ворогувати 

меш проти синів люду твого, а мусиш лю-

бити ближнього твого, як себе самого. Я 

Iоуo. 19Установ моїх мусите пильнувати. 

Не злучувати меш твоєї скотини двох 

пород. Не засївати меш ниви своєї 

двома насїннями, і не вдягати мешся в 

одежину із двоякого ткання. 20І коли хто 

зляжеться з жінкою, а вона заручена ра-

биня, та зовсїм не викуплена, анї випу-

щена на волю, скарані будуть обоє; не 

смертю, бо вона не на волї. 21А він му-

сить принести жертву за провину до 

входу в соборний намет, барана як жер-

тву за провину; 22І відправить сьвящен-

ник покуту за гріх його жертвуючи барана 

перед Ioуо; і проститься йому гріх його, 

що ним провинив. 23Як же прийдете в 

країну та понасаджуєте дерева про хар-

чуваннє, то вважайте перві плоди їх не-

чистими; три роки вони будуть про вас 

необрізаними, не їсти мете плоду з 

них; 24На четвертому ж роцї посьвятите 

все, що вродить на їх, на хвалу Ioуо: Я 

Iоуo Бог ваш. 25А на пятий рік можна їсти, 

що вродить на них, і се буде ваша ко-

ристь. 26Не їсти мете нїчого з кровю. Не 

будете нї ворожити нї замовляти. 27Не 

підстригати мете кругом потилицї вашої, 

і не псувати меш краю бороди твоєї. 28І 

не будете робити нарізок задля мерця на 

тїлї своїм, і не будете наколювати пи-

сьма на собі. Я Iоуo. 29Не погань дочки 

твоєї, допускаючи її до блудування; ато 

стане блудувати земля та й сповниться 

розворотом. 30Субіт моїх пильнуйте і пе-

ред сьвятинею моєю благовійте. Я 

Iоуo. 31Не вдавайтесь до закленателїв, і 

до ворожбитів; не шукайте їх, щоб не 

опаскудитись вам від них. Я Iоуo, Бог 

ваш. 32Перед сивим волосом уставати 

мусиш і шанувати лице старого, і бояти 

мешся Бога твого. Я Iоуo. 33І коли про-

бувати ме в тебе приходень у землї ва-

шій, не тїснити меш його. 34Як землянин 

мусить бути приходень ваш, що пробу-

ває між вами, і любити мусиш його, як 

себе самого; приходнями бо ви були в 

землї Египецькій. Я Iоуo, Бог ваш. 35І не 

кривдите мете в судї, в мірі, у вазі, і в на-

сипу; 36Вірна вага, вірне каміннє вагове, 

вірна єфа і гин вірний буде у вас. Я Iоуo, 

Бог ваш, що вивів вас із Египецької зе-

млї. 37І мусите пильнувати усїх установ 

моїх, і всїх присудів моїх, і сповняти їх. Я 

Iоуo. 
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20І рече Iоуo Мойсейові: 2Промов до си-

нів Ізрайлевих: Хто б нї був зміж синів Із-

райлевих, чи з приходнїв, що пробуває в 

Ізраїля, такий, що оддавати ме насїннє 

своє Молехові, скарати його смертю; 

люде країни тієї мусять побити його ка-

міннєм. 3І сам я поверну лице моє проти 

чоловіка того, і викореню його зміж лю-

дей його; бо дїтей своїх він оддав Моле-

хові, щоб опаскудити імя сьвятинї 

моєї. 4Коли земляне заплющять очі свої 

на того чоловіка, як оддавати ме з дїтей 

своїх Молехові, та й не схоче стратити 

його, 5Так поставлю моє лице проти чо-

ловіка такого, і проти роду його, та й ви-

кореню його й усїх, що блудували слїдом 

за ним, щоб слїдом за Молехом блуду-

вати; викореню їх зміж людей їх. 6І душа, 

що обернулась до закленателїв мертвих 

і до ворожбитів, щоб слїдом за ними блу-

дувати, оберну лице моє проти душі тієї, 

та й викореню її спроміж люду її. 7Осьвя-

чуйте ж себе й бувайте сьвятими, бо я, 

Iоуo, Бог ваш. 8І пильнуйте установ моїх, 

і сповняйте їх. Я Iоуo, що осьвятив 

вас. 9Бо кожний, хто лає батька свого й 

матїр свою, того мусять скарати смертю; 

батька свого й матїр свою лаяв, кров 

його на йому. 10І коли чоловік робить пе-

релюб із заміжною жінкою, коли робить 

перелюб з жінкою ближнього свого, сме-

ртю мусять скарати перелюбника й пере-

любницю. 11І такий, що лежати ме з ба-

тьковою жінкою; наготу батька свого від-

крив він, обоє їх смертю карати муть; 

кров його на обох їх. 12І такий, що ле-

жати ме з невісткою своєю, смертю ска-

рати мусять їх; огидно опоганили себе; 

кров їх на них. 13І коли чоловік з чолові-

ком зляжеться, так як злягається з жін-

кою, гидоту вкоїли обоє; смертю мусять 

їх скарати; кров їх на них. 14А коли чоло-

вік бере жінку собі й матїр її, се плюгас-

тво; огнем нехай спалять і його і їх, щоб 

не було розвороття між вами. 15І як чо-

ловік зляжеться із скотиною, смертю та-

кого мусять скарати, а скотину мусите 

вбити. 16І жінка, що наближиться до якої 

скотини, щоб злучитись з нею, вбити му-

сиш їх, жінку й скотину; мусять вони зги-

нути, бо кров їх на них. 17І коли чоловік 

возьме сестру свою, дочку батька або 

дочку матері своєї, та й побачить наготу 

її, а вона побачить наготу його; паскуд-

ний се вчинок, і викоренять їх обох перед 

очима всього люду їх; наготу сестри 

своєї відкрив; мусить понести кару за гріх 

свій. 18І як чоловік ляже з жінкою під час 

недуги її, та й одкриє наготу її, криничину 

її одкрив, і вона відкрила криничину крові 

своєї; обох їх викоренити зміж людей 

їх. 19І наготи в сестри матері твоєї і сес-

три батька твого не відкривати меш; бо 

хто се зробить, той відкриє родичку 

свою; нехай вони гріх свій несуть. 20І 

коли чоловік ляже з жінкою дядька свого, 

наготу дядька свого відкрив він; понесуть 

вони кару за гріх свій, бездїтними пом-

руть. 21І коли возьме чоловік жінку брата 

свого, то се нечисть; наготу брата свого 

відкрив; бездїтними помруть. 22Оце ж 

пильнуйте моїх установ, і всїх присудів 

моїх, і сповняйте їх, щоб не звергла зе-

мля вас, де приведу вас жити. 23І не хо-

дїте в установах народів, що перед вами 

проганяти му; бо все те коїли вони, та й 

поробились гидкими менї. 24І казав я 

вам: Ви візьмете займище їх, і я оддам 

вам в державу землю текущу молоком та 

медом. Я Iоуo, Бог ваш, що вас повилу-

чував із народів. 25Оттим же то розби-

райте між скотиною чистою й нечистою, і 

між птаством чистим і нечистим, і не ро-

біте себе гидкими скотом і птаством і 

всїм, що метушиться на землї, що я ви-

лучив вам як нечисте. 26І будете ви пе-

редо мною сьвятими, я бо сьвятий, я Iоуo, 

і я вилучив вас ізміж инших народів, щоб 

ви були моїми. 27Оце ж коли чоловік або 

жінка будуть заклинати помершого або 

ворожити, то нехай скарають їх смертю; 

каміннєм нехай побють їх; кров їх на їх. 

21І рече Iоуo Мойсейові: Промов до 

сьвященників, синів Аронових, і скажи їм: 

Нїхто з них нехай не опоганюєть себе, 

доторкаючись до помершого з людей 

своїх; 2Тільки хиба що се родина його, 

серцем близька йому: мати його, та ба-

тько його, та син його, та дочка його, та 

брат його, 3Та сестра його дївиця, що 

близька йому і що не було в неї чоловіка: 

задля них можна сьвященникові опога-

нитись, доторкнувшись. 4Нехай не 



ЛЕВИТ 

97 

опоганює себе, як громадський муж між 

народом своїм, доторкаючись до помер-

шого якого, щоб не стати нечистим. 5Не 

робити муть сьвященники лисини на го-

лові в себе і краю борід своїх не стригти 

муть, і на тїлї в себе нарізок не робити 

муть. 6Сьвятими мусять бути перед Бо-

гом своїм, і не зневажать імени Бога 

свого, вони бо приносять огняну жертву 

Ioуо, хлїб Бога свого; тим і мусять бути 

сьвятими. 7Блудницї або обезчещеної 

не брати муть собі за жінку і роздведеної 

з чоловіком своїм жінки не брати муть; 

сьвятий бо сьвященник перед Богом 

своїм. 8І вважай його за сьвятого, він бо 

хлїб Бога твого приносить. Сьвятим він 

буде про тебе: бо я сьвятий, Iоуo, що 

сьвятить вас. 9І коли дочка в которого 

сьвященника обезчестить себе, ставши 

блудницею, то обезчестила вона тим ба-

тька свого; огнем треба спалити її. 10А 

великий сьвященник між братами своїми, 

той, що на голову йому злито миро, і що 

осьвячено його, щоб надїти сьвяті шати, 

не буде відкривати голови своєї, і не де-

рти ме він одїжи своєї. 11І до жадного 

мерця не приступати ме; нї задля батька 

свого, нї задля матері своєї не буде опо-

ганювати себе. 12І нехай не виходить із 

сьвятинї, і не зневажає сьвятинї Бога 

свого; бо посьвят помазання Божого на 

йому. Я Iоуo. 13І мусить він дїву за жінку 

собі брати. 14Вдовицю й розвідку і збез-

чещену, і блудницю, сих не брати ме, а 

дїву з земляцтва свого мусить взяти за 

жінку. 15І не збезчестить він свого 

насїння в земляцтві свойму; я бо Iоуo, що 

сьвятить його. 16І рече Iоуo Мойсе-

йові: 17Промов до Арона і скажи: Хто б 

нї був із насїння твого в родах їх, що в 

його хиба в тїлї, нехай не приступає, щоб 

приносити хлїб Бога свого; 18Кожен бо, 

в кого є хиба яка, такому не можна прис-

тупити, чи слїпий чоловік буде, чи куль-

гавий, чи кирпатий, чи нечумаз-

ний, 19Або такий, в кого переломлена 

нога, чи переломлена рука, 20Чи горба-

тий, чи миршавий, чи з більмами на очах, 

чи коростявий, чи лишаюватий, чи з роз-

давленими яйцями. 21Кожний з роду 

Арона, сьвященника, у кого на тїлї хиба 

яка, не може приступити, щоб приносити 

огняні жертви Ioуо; сказа у його, не прис-

тупати ме, щоб приносити хлїб Бога 

свого. 22Хлїб Бога свого в сьвятинї від 

великої сьвятощі і від сьвятощі можна 

йому їсти; 23Тільки до завіси нехай не 

приступає, і до жертівника нехай не при-

ступає, бо в його сказа на тїлї, так щоб 

не зневажив сьвятинї моєї: я бо, Iоуo, 

осьвячую її. 

22І рече Iоуo Мойсейові: 2Промов до 

Арона й до синів його, щоб оглядно дер-

жали себе перед сьвятими приносами 

синів Ізрайлевих, що посьвячують для 

мене, та не зневажали імени сьвятинї 

моєї. Я Iоуo. 3Скажи їм: Хто б то нї був у 

ваших родах, кожен з насїння вашого, 

що приступати ме до сьвятощів, що по-

сьвячують сини Ізрайлеві Ioуо, а нечисть 

його буде на йому, викорениться душа та 

від лиця мого. Я Iоуo. 4І кожний з насїння 

Аронового прокаженний, або течивий, не 

їсти ме сьвятих приносів, аж стане чис-

тим. А хто торкнеться такого, що через 

трупа став нечистим, або такого в кого 

стїкає насїннє; 5Або хто торкнеться об 

повзаючу животину, через котру стане 

нечистим, або об чоловіка, через котрого 

стане нечистим від якої нечистоти, що на 

йому: 6Хто торкнеться об їх, нечистим 

стане до вечора; і неможна йому їсти 

сьвятого, але він мусить викупати тїло 

своє в водї. 7А зайде соньце, то чистим 

стане; і можна йому потім їсти сьвяте, бо 

се хлїб його. 8Падла й що зьвір розідре, 

не їсти ме, щоб неопоганитись. Я Iоуo. 9І 

сповняти муть повелїння мої, щоб не 

взяти на себе гріха і не вмерти за те, що 

зневажять їх. Я Iоуo, що сьвятить їх. 10І 

нїякий приходень не їсти ме сьвятого; 

хто в комірни в сьвященника або наймит 

його, неможна йому їсти сьвятого. 11А 

коли сьвященник купить раба за срібло, 

можна йому їсти з того; і ті, що родились 

у домівцї його, можуть їсти. 12І коли до-

чка сьвященника буде за приходнем, то 

не їсти ме жертви, сьвятого прино-

шення. 13Коли ж дочка сьвященника по-

вдовіє чи розведеться з чоловіком, і дї-

тей в неї нема, і вернулась вона в домі-

вку батька свого, як замолоду, батьківсь-

кий хлїб їй можна їсти. Нїякому ж 
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приходневі не можна їсти його. 14І коли 

хто ненароком з'ість сьвятого, нехай до 

його надбавить пятину того тай оддасть 

сьвященникові вкупі з сьвятим. 15І нехай 

нїхто не зневажає нїчого сьвятого в синів 

Ізрайлевих, що приносять Ioуо. 16І сим 

робом не беруть на душу гріха, що їдять 

сьвятощі їх. Я бо Iоуo, що осьвячую 

їх. 17І рече Iоуo Мойсейові: 18Промов до 

Арона й до синів його і до всїх синів Із-

райлевих, і скажи їм: Хто б то нї був із 

дому Ізрайлевого, чи з приходнїв в Ізра-

їлї, що приносити ме жертву свою, чи по 

якій обітницї своїй, чи по добрій волї при-

носять дари Ioуо на всепаленнє, 19То, 

щоб залюбки було воно прийнято, треба 

приносити без скази, самця із скотини чи 

з овечок чи з кіз. 20Нїчого, що має хибу, 

не приносити мете його; бо не буде на 

благоволеннє Боже про вас. 21І хто при-

носить жертву мирну Ioуо, щоб сповнити 

обітницю, чи то приніс добровільний, із 

скоту або з овечок: без скази мусять бути 

про благоволеннє; не має бути жадної 

хиби в йому. 22Слїпого або зраненого, 

або надвереженого, або таке, що боля-

чки в його, або коростявого, або парши-

вого, такої животини не приносити мете 

Ioуо і не подавати мете їх на огняну жер-

тву на жертівник. 23А бика або барана, в 

якого один член або за довгий або за ко-

роткий, такого можна тобі принести як 

дар добровільний; але на обітницю не го-

диться таке. 24І животини, в якої яйцї ро-

здавлені або розбиті, або вирвані або ви-

різані, не приносити мете Ioуо, і в землї 

вашій не чинїте такого. 25І з рук чуже-

ниць не приносити мете хлїб Бога ва-

шого зо всього того; бо на всьому тому 

надвереженнє і сказа їх; не будуть вони 

у благоволеннє Боже про вас. 26І рече 

Iоуo до Мойсея, кажучи: 27Теля, чи ягня, 

чи козля, як вродиться, так нехай про-

буде сїм день при матері своїй; а з вось-

мого дня і потім буде залюбки на жертву 

всепалення Ioуо. 28Чи то буде корова, 

чи вівця, не будете заколювати її одного 

дня разом з маленьким її. 29І як прино-

сити мете жертву подячну Ioуо, то при-

носїть її так, щоб була Богу залюбки про 

вас: 30Того самого дня треба з'їсти її; не 

зоставляйте нїчого до ранку. Я Iоуo. 31І 

пильнуйте заповідей моїх і сповняйте їх. 

Я Господь. 32І не зневажати мете імені 

сьвятого мого, щоб сьвятим бути менї 

серед синів Ізрайлевих. Я Iоуo, що сьвя-

тить вас, 33Що вивів вас із Египецької 

землї, щоб бути вам Богом. Я Iоуo. 

23І рече Iоуo Мойсейові: 2Промов до си-

нів Ізрайлевих та скажи до них: Се 

сьвята Ioуо, що обявите їх зборами сьвя-

тими; мої празники, такі: 3Шість день мо-

жна вам робити дїло, а семого дня су-

бота на спочинок, сьвятий збір. Нїякого 

дїла не робити мете. Спочинок се про 

Ioуо по всїх осадах ваших. 4Ось сьвята 

Господнї, сьвяті збори, що будете скли-

кати їх призначеного часу: 5Первого мі-

сяця, на чотирнайцятий день місяця, між 

двома вечорами, паска Ioуо. 6А на пят-

найцятий день того ж місяця сьвято опрі-

сноків Ioуо; сїм день опрісноки їсти 

мете. 7На первий день сьвяті збори бу-

дуть у вас. Нїякої роботи не робити 

мете. 8Та приносити мете огняну жертву 

Ioуо сїм день; на семий день сьвяті збори, 

нїякої роботи не робити мете. 9І рече 

Iоуo Мойсейові: Промов до синів Ізрай-

левих і кажи до них: 10Як прийдете в зе-

млю, що я оддаю вам, і жати мете жниво 

її, так мусите подавати снопа перво-

плоду жнива вашого сьвященникові; 11І 

принесе він снопа перед Ioуо, щоб залю-

бки прийнято від вас; на другий день пі-

сля суботи принесе він його. 12І дня того, 

як будете приносити снопа, мусите жер-

твувати ягня без скази, однолїтка на все-

паленнє Ioуо, 13І хлїбну жертву його: дві 

десятинї ефи муки, змішаної з олїєю; ог-

няна жертва Ioуо, пахощі любі; і жертву 

ливну його: вина четвертину гина. 14Нї 

хлїба, нї зерна піджареного, нї зерна си-

рого не їсти мете до того самого дня, 

поки не принесете жертівного дару Богу 

вашому: Устав се віковічний в родах ва-

ших в усїх осадах ваших. 15І будете 

лїчити собі від другого дня послї суботи, 

від того дня, як принесли снопа в жертву 

гойдану, сїм повних тижнїв. 16До другого 

дня послї семої суботи відлїчите собі пя-

тьдесять днїв; та й принесете нову 

хлїбну жертву Ioуо. 17Із осад ваших по-

дасьте два хлїби на гойдану жертву; із 
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двох десятин ефи муки пшеничної вони 

будуть, квашеними спечені будуть; як пе-

рвоплід Ioуо. 18І принесете з хлїбом се-

меро ягнят без скази однолїтків, та бичка 

одного, та два барани, на огняну жертву 

Ioуо будуть вони, та жертву хлїбну і жер-

тву ливну до них: огняна жертва, любі па-

хощі Ioуо. 19І принесете козла одного на 

жертву за гріх та двоє ягнят однолїтків на 

жертву мирну. 20І сьвященник принесе 

їх з первоплодом хлїбним та з двома яг-

нятами як жертву гойдану перед Ioуо; 

сьвяте вони будуть Ioуо про сьвящен-

ника. 21І обявите того ж самого дня, 

сьвяті збори будуть в вас. Нїякої роботи 

не робити мете. Установа віковічня в усїх 

осадах ваших. 22І як збираєте жниво в 

своїй землї, так не дожинати меш країв 

поля твого, і колоссє, що попадає, не 

збирати меш. Убогому та захожому зо-

ставиш їх. Я Iоуo, Бог ваш. 23І рече Iоуo 

Мойсейові: 24Промов до синів Ізрайле-

вих і скажи: Місяця семого, на первий 

день місяця, мусить у вас бути відпочи-

нок, споминки гуку рогового, сьвятий 

збір. 25Нїякої роботи не будете робити, 

а приносити огняні жертви Ioуо. 26І рече 

Iоуo Мойсейові: 27А десятий день того 

семого місяця буде день премирення. 

Сьвяті збори будуть у вас, і будете впо-

корювати душі ваші й приносити огняні 

жертви Ioуо. 28І нїякої роботи не робити 

мете в той самий день; бо се день пре-

мирення, щоб робити покуту за вас пе-

ред Ioуо, Богом вашим. 29Тим же то 

всяка душа, що не впокорювати меться 

того дня, викорениться зміж люду 

свого. 30І всяка душа, що робити ме яке 

б то нї було дїло в той день, викореню ту 

душу зміж люду її. 31Нїякого дїла не ро-

бити мете: установа віковічна в роди 

ваші по всїх осадах ваших. 32Суботою 

на спочинок він буде в вас, і будете впо-

корювати душі ваші; з вечора девятого 

дня того місяця, від вечора до вечора, 

будете сьвяткувати соботу вашу. 33І 

рече Iоуo Мойсейові: 34Промов до синів 

Ізрайлевих і скажи: На пятнайцятий день 

сего місяця семого сьвято кучок, сїм 

день Ioуо. 35Первого дня сьвяті збори. 

Нїякої роботи не робити мете. 36Сїм 

день приносити мете огняну жертву Ioуо; 

восьмого дня будуть сьвяті збори, і при-

несете огняну жертву Ioуо: се сьвяточні 

сходини, не робити мете жадної ро-

боти. 37Се празники Ioуо, що звати мете 

сьвятими зборами, щоб приносити огняні 

жертви Ioуо, жертву всепалення і жертву 

хлїбну, жертву заколену і ливну, кожне 

свого дня: 38Опріч собіт Ioуо, і опріч при-

носів ваших, та й опріч усїх обітниць ва-

ших, і опріч добровільних дарів ваших, 

що даєте Ioуо. 39А на пятнайцятий день 

семого місяця, як позбираєте вроджай із 

землї, сьвяткувати мете сьвято Ioуо сїм 

день; у первий день буде відпочинок і в 

восьмий день відпочинок. 40І поберете 

собі віття з гарного дерева, гілля пальмо-

вого, і гілля широколистого дерева, та 

вербового, що понад бурчаками, і весе-

лити метесь перед Ioуо, Богом вашим, 

сїм день. 41І сьвяткувати мете се сьвято 

Ioуо сїм день що року: установа віковічня 

в роди ваші; семого місяця сьвяткувати 

мете се. 42У кучках жити мете сїм день; 

кожен землянин Ізраїльський жити ме в 

кучках; 43Про те, щоб знали роди ваші, 

що в кучках оселив я синів Ізрайлевих, як 

вивів їх з Египецької землї. Я Iоуo, Бог 

ваш. 44І обявив Мойсей сьвята Ioуо пе-

ред синами Ізрайлевими. 

24І рече Iоуo Мойсейові: 2Скажи синам 

Ізрайлевим принести тобі олїї оливної, 

забиваної, чистої на сьвітло, щоб без пе-

рестанку горіли лямпи. 3З надвору за-

віси сьвідчення в соборному наметї ста-

вляти ме їх Арон з вечора до ранку перед 

Ioуо повсячасно: установа віковічня в 

роди ваші. 4На сьвітильнику чистому 

ставляти ме лямпи перед Ioуо по-

всячасно. 5І візьмеш муки пшеничної та 

й спечеш із неї дванайцять коржів; по дві 

десятинї ефи нехай буде в одному ко-

ржі. 6І покладеш їх двома рядами, по 

шість до ряду, на чистому столї перед 

Ioуо. 7І класти меш на кожен ряд їх ла-

дан чистий, щоб на хлїбі він був часткою 

на спомин, на огняну жертву Ioуо. 8Що 

соботи приготовляти ме його перед Ioуо 

од синів Ізрайлевих на ознаку віковіч-

нього завіту. 9І буде він Аронові й синам 

його, і їсти муть вони його в сьвятому 

місцї; бо се про них сьвята над сьвяту із 
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огняних жертов Ioуо: установа вікові-

чня. 10І вийшов син якоїсь Ізраїльки; се 

був син одного Египтїя посеред синів Із-

райлевих, і почав сваритись в таборі син 

Ізраїльки з одним чоловіком Ізраїльсь-

ким. 11І хулив син Ізраїльської жінки імя 

Боже, та й кляв його. І приведено його до 

Мойсея. Імя матери його Селомита Диб-

ріївна, з роду Данового. 12І віддано його 

під сторожу, щоб обявлено їм волю 

Ioуо. 13І рече Iоуo Мойсейові: 14Виведи 

поганьця геть з табору, і нехай усї хто чув, 

покладуть руки свої на голову йому, та й 

нехай вся громада вбє каміннєм 

його. 15До синів же Ізрайлевих промо-

виш і скажеш: Хто б то нї був, що клясти 

ме Бога свого, гріх свій він нести ме. 16А 

хто хулить імя „Iоуo“, того зараз скарати 

смертю, уся громада мусить окамену-

вати його; чи приходень, чи землянин: як 

скаже хулу на імя Господнє, мусить вме-

рти. 17І хто вбє яку людину, і того ска-

рати смертю. 18А хто вбив скотину, му-

сить вернути за неї: життя за життя. 19І 

хто вшкодить ближнього свого, що він 

учинив, те й йому нехай учинять. 20Пе-

релом за перелом, око за око, зуб за зуб: 

як він ушкодив людинї, так і йому нехай 

ушкодять. 21Тим же то хто вбив скотину, 

мусить вернути за неї, а хто вбив людину, 

мусить бути вбитий. 22Одно право буде 

в вас, як для приходня, так і для земля-

нина; я бо Iоуo, Бог ваш. 23І промовив 

Мойсей синам Ізрайлевим, що мусять 

вони вивести поганця геть із табору та й 

закидати каміннєм; і вчинили сини Ізрай-

леві так, як заповідав Iоуo Мойсейові. 

25І рече Iоуo Мойсейові: 2Промов до си-

нів Ізрайлевих і скажи їм: Як прийдете в 

землю, що я оддаю вам, так мусить зе-

мля сьвяткувати соботу Ioуо. 3Шість лїт 

засївати меш поле твоє, і шість лїт обрі-

зувати меш виноградник твій, і збирати 

меш уроджай землї. 4Семий же рік буде 

субота на відпочинок землї, собота Ioуо; 

поля твого не засївати меш і виноград-

ника твого не обрізувати меш. 5Що само 

собою послї жнив твоїх уродить, не жати 

меш, грон у винограднику твойму необрі-

заному не збирати меш; рік відпочинку 

буде про землю. 6І буде собота землї на 

харч про вас, тобі й слузї твойму, і рабинї 

твоїй, і наймитові твому, і комірникові 

твому, що в тебе пробуває; 7І скотинї 

твоїй, і зьвіринї, що на землї твоїй, буде 

ввесь уроджай її на харч. 8І лїчити меш 

собі сїм собітнїх років, сїм раз сїм лїт, так 

що час сїмох собітнїх років буде тобі со-

рок і девять років. 9І прикажеш трубити в 

трубу місяця семого на десятий день; в 

день премирення прикажеш трубити в 

труби по всїй землї вашій. 10І сьвятку-

вати мете пятидесятий рік, і оголосите 

волю по країнї всїм осадникам її. Гучний 

рік се буде в вас, і вертати ме кожний з 

вас в державу свою, і кожний до роду 

свого вертати мете. 11Яко ювілейний рік 

буде в вас пятидесятий рік. Не будете 

сїяти, нї збирати того, що само вро-

диться, і не збирати мете з виноградника 

непідрізуваного; 12Бо се ювілейний рік: 

сьвятим він мусить бути в вас; просто з 

поля їсти мете уроджай його. 13В юві-

лейний рік мусить кожний вертати до 

свого маєтку. 14А коли що продаєш бли-

жньому твому, чи купуєш із руки в ближ-

нього твого, не будете тиснути один в од-

ного. 15Вважаючи на лїчбу років послї 

ювілейного року, будеш куповати в бли-

жнього твого, по лїчбі жнивних років про-

давати ме він тобі. 16Чим більше років, 

тим більшу цїну поставиш йому, і чим 

меньше років, тим меньшу цїну поста-

виш йому; бо лїчбу жнив продає він 

тобі. 17Тим же то не будете вимагати 

надто один в одного, а боятись Бога 

твого; Я бо Iоуo, Бог ваш. 18І будете спо-

вняти встанови мої і пильнувати прису-

дів моїх, і жити мете на землї з упо-

коєм. 19І давати ме земля плоди свої і 

їсти мете до наситу, і жити мете на їй з 

упокоєм. 20І коли казати мете: Що їсти 

мемо семого року? Ми ж не сїємо і не 

збираємо вроджаю нашого, 21Я поси-

лати му благословеннє моє на вас в роцї 

шестому, щоб зродило на три роки; 22І 

як посїєте на восьмий рік, то їсти мете ще 

з попереднього вроджаю; аж до девятого 

року, покіль прийде вроджай його, їсти 

мете з попереднього. 23А землї не про-

давати мете на віки, бо земля моя; при-

ходнї бо і комірники ви в мене. 24Тим же 

по всїй землї вашої власностї мусите 
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дозволяти викуп землї. 25Коли з'убожіє 

твій брат і продасть свою власність, то 

нехай прийде купець, його близький ро-

дич, і викупить, що продав брат 

його. 26А коли нема в людини такого, 

щоб викупив, та руки його зароблять, і 

стане за що викупити, 27Так мусить по-

рахувати роки проданого й вернути ли-

шнє чоловікові, якому продав, і вер-

неться так до власностї своєї. 28Коли ж 

руки його не придбають, щоб стало чим 

заплатити йому, так нехай продане буде 

в руцї того, хто купив, до ювілейного року, 

і буде воно вільне в ювілейному роцї, і 

вернеть ся йому власність його. 29І коли 

хто продасть хату в утвердженому містї, 

так можна йому викупити її до кінця року 

від часу продажі. 30Цїлий рік можна 

йому викупити її. Коли ж не викуплять до 

кінця повного року, так буде хата, що в 

утвердженому містї, на завсіди власність 

того, хто купив її, в роди його; не буде 

вільною ювілейного року. 31Хати по се-

лах, що неутверджені навкруги, будуть 

нарівнї з полями землї; буде для них 

право викупу, і в ювілейному роцї вихо-

дити муть вільними. 32Що ж до міст Ле-

вітів, та хат по містах їх, по всяк час мо-

жна викуплювати Левітам. 33А коли 

нїхто з Левітів не викупить, так у ювілей-

ному роцї буде вільна продана хата в 

містї власностї його; хати бо в містах Ле-

вітів їх власність між синами Ізрайле-

вими. 34І оболоня кругом міст їх не мо-

жна продавати, бо се власність їх вікові-

чня. 35І коли зубожіє брат твій і він опус-

тить руки при тобі, мусиш допомогти 

йому; як приходень і комірник, жити ме 

при тобі. 36Не брати меш із його чиншу і 

лихви, а будеш боятись Бога твого щоб 

можна жити братові твойму при 

тобі. 37Грошей не позичати меш йому на 

чинш, і не давати меш йому поживи на 

лихву. 38Я Iоуo, Бог твій, що тебе вивів 

із Египецької землї, щоб оддати вам Ка-

наан землю, і бути в вас Богом. 39І коли 

з'убожіє твій брат при тобі і продасться 

тобі, не поставиш його до невільничої ро-

боти; 40Як наємник, як комірник мусить 

він бути при тобі; до ювілейного року ро-

бити ме в тебе. 41І вийде на волю від 

тебе й дїти його, та й вернеться до 

родини своєї, і до батьківщини своєї вер-

неться. 42Вони бо слуги мої, що вивів я 

із Египецької землї; неможна продавати 

їх, як продають невільників. 43Не пану-

вати меш над ними жорстоко, і мусиш бо-

ятись Бога твого. 44Що ж до раба твого і 

до рабинї твоєї, що буде в тебе; нехай 

будуть із народів, що кругом вас; від них 

будете купувати рабів і рабинь. 45Так 

само й з дїтей комірників, що пробувають 

у вас, можна вам купувати із їх родини, 

що при вас, котру породили вони в землї 

вашій; і будуть вони вам у власність, 46І 

зоставляти мете їх дїтям вашим після 

вас, щоб мали їх як власність. Ті служити 

муть на віки; над братами ж вашими, си-

нами Ізрайлевими, не панувати мете жо-

рстоко один над другим. 47І коли руки чу-

женицї або комірника твого придбають 

яке добро, а брат твій з'убожіє при йому 

та й продасться чужому або комірникові 

твому, чи кому з родини чуженицї, 48Так 

послї того, як він продався, мати ме 

право викупу свого; одному з братів його 

можна викупити його. 49Або син дядька 

його викупить його, або хто з найблизшої 

родини його нехай викупить його; або 

коли руками що заробить, сам нехай ви-

купиться. 50І полїчиться він з тим, хто ку-

пив його, від року продажі до року юві-

лейного, а цїна, за котру продався, буде 

відповідна лїчбі років; як наємник 

полїчить він йому днї свої. 51Коли ще ба-

гацько років, то мусить вернути відповід-

ний викуп свій із грошей, що за них куп-

лено його; 52Коли ж мало зостанеться 

років до року ювілейного, так нехай роз-

лїчиться з ним: відповідно до років своїх 

верне викуп свій. 53Як наємник буде він 

із року в рік при йому; не панувати ме він 

над ним жорстоко перед очима тво-

їми. 54І коли не викупиться таким робом, 

так вийде на волю в роцї ювілейному, 

сам і дїти його з ним. 55Бо мої раби сини 

Ізрайлеві, вони мої раби, що я вивів їх із 

Египецької землї. Я Iоуo, Бог ваш. 

26Не будете робити собі балванів, нї ви-

різувати образів, нї ставити стовпів, і ка-

менїв з образами не ставляти мете в зе-

млї вашій, щоб перед ними бити поклони. 

Я Iоуo, Бог ваш. 2Суботи мої мусите 
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держати, і в сьвятинї благовіти. Я 

Iоуo. 3Коли будете ходити в установах 

моїх і будете заповідї мої хоронити і спо-

вняти, 4То давати му вам дощі у свій час, 

і родити ме земля жниво своє і дерево 

приносити ме плоди свої. 5І час моло-

чення тревати ме в вас до збору виног-

радини, а збір виноградини тревати ме 

до сїйби; і їсти мете хлїб ваш до наситу і 

жити мете з упокоєм у землї вашій. 6І 

дам я мир в країнї, і лежати мете собі, і 

нїхто не буде непокоїти вас; і вигублю хи-

жого зьвіра в країнї, і меч не проходити 

ме по землї вашій. 7І будете гонити во-

рогів ваших, і падати муть вони од меча 

перед вами. 8І пятеро вас гнати ме со-

тню, а сотеро вас гнати ме десять тисяч, 

і падати муть вороги ваші од меча перед 

вами. 9І обернусь до вас, і страшними 

зроблю вас, і намножу вас, і держати му 

завіт мій з вами. 10І будете їсти давнолї-

тні плоди, і прятати давнолїтне перед но-

вим. 11І поставлю храмину мою посеред 

вас, і не гидувати ме вами душа моя; 12І 

ходити му проміж вами, і буду вашим Бо-

гом, а ви будете моїм людом. 13Я Iоуo, 

Бог ваш, що вас вивів із Египецької землї, 

щоб ви не були підневолені їм; і розірвав 

я зазвори ярма вашого, і дав вам ходити 

випроставшись. 14Коли ж не послухаєте 

мене і не будете сповняти всїх заповідей 

моїх, 15І коли зневажите установи мої, і 

гордувати ме душа ваша присудами мо-

їми, так що не сповняти мете всї заповідї 

мої і зломите заповіт мій; 16Так я зроблю 

те саме з вами: я допущу на вас страх, 

сухоти і пропасницю, від якої почорнїє в 

очах і душа зомлїє; і сїяти мете марно 

насїннє ваше, вороги бо ваші пожеруть 

його. 17І поставлю лице моє проти вас, і 

побють вас вороги ваші; і запанують над 

вами ненавидники ваші, і втікати мете, 

хоч нїхто не буде гонити за вами. 18Коли 

ж і тодї не послухаєте мене, так усемеро 

побільшу кари ваші за гріхи ваші. 19І зло-

млю пиху потуги вашої, і зроблю небо 

над вами як залїзо, а землю вашу як 

мідь. 20І будете марнувати силу вашу, і 

не давати ме земля ваша жнива свого, а 

дерево на полї вашому не давати ме 

плоду свого. 21А коли ійти мете проти 

мене й не схочете слухати мене, так 

усемеро побільшу кари за гріхи ваші. 22І 

пущу зьвірину польову на вас, що вигу-

бить дїтей ваших, і пожере скотину вашу, 

і вас поменьшить, та й опустїють шляхи 

ваші. 23Коли ж і після сього не покаєтесь 

та ійти мете проти мене, 24Так і сам я 

ійти му проти вас, і сам я побю вас усе-

меро за гріхи ваші. 25І допущу на вас 

меча, що помститься за завіт; а коли по-

забираєтесь у городи ваші, то пішлю мо-

рову кару серед вас, і віддам вас в руки 

ворогові. 26Як зломлю підпору вашу, 

хлїб, тодї пекти муть хлїб ваш десятеро 

молодиць в одній печі, і віддавати муть 

вам хлїб після ваги; і ви їстимете, та й не 

наїдати метесь. 27Коли ж і після сього не 

послухаєте мене да ійти мете проти 

мене, 28Так у палкому гнїву ійти му 

проти вас, і карати му вас усемеро за 

гріхи ваші. 29І їсти мете тїло синів ваших, 

і тїло дочок ваших їсти мете, 30І зруйную 

високостї ваші, і розібю стовпи ваші со-

няшні, та й кину трупа вашого на трупа 

ідольського, і гидувати ме душа моя 

вами. 31І зроблю городи ваші пустками, і 

спустошу сьвятощі ваші, і не прийму лю-

бих пахощів ваших. 32І спустошу країну 

вашу, так що й вороги ваші з'жахнуться, 

що пробувають у їй. 33І самих вас розпо-

рошу проміж народами, і з мечем пожену 

за вами; і опустїє земля ваша, а городи 

ваші обернуться в руїну. 34Тодї буде со-

бота на землї по всї днї опустїння її, а ви 

самі опинитесь у землї ворогів ваших; 

тодї лежати ме земля облогом, і втїшати 

меться своїми соботнїми часами. 35По 

всї днї опустїння свого спочивати ме 

вона, через те, що не віддихала в соботи 

ваші, як жили ви на їй. 36А хто оста-

неться з вас, на того серце наведу страх 

в землї ворога його: і гнати ме його ше-

лест летючого листу, і втїкати ме, як втї-

кають від меча, і падати ме, хоч нїхто не 

гнати меться за ним. 37І будуть падати 

одно через другого, наче перед мечем, 

хоч нїхто не гнати ме їх; і не буде в вас 

снаги, щоб остоятись перед ворогами 

вашими. 38І погибнете між народами, і 

пожере вас ворожа земля; 39Хто ж оста-

неться з вас, ті потануть в беззаконнях 

своїх по ворожих землях, і в беззаконнях 

батьків своїх вкупі з ними. 40І будуть тодї 
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признаватись вони в беззаконнях своїх і 

в беззаконнях батьків своїх, котрими 

спроневірились менї, та що ійшли проти 

мене, 41Та, що й я ійшов проти них, і за-

гнав їх у землю ворогів їх. А коли тодї 

впокориться необрізане серце їх, і вони 

спокутують беззаконня свої, 42То я спо-

гадаю завіт мій з Яковом, і також завіт мій 

з Ізааком, і завіт мій з Авраамом спога-

даю, і землю спогадаю. 43Бо опустїє пі-

сля них земля, і втїшати меться собо-

тнїми часами своїми в час опустїння 

свого без них; самі ж вони приймати муть 

кару за беззаконня свої, через те, так че-

рез те, що судами моїми погордували і 

душа їх установами моїми гиду-

вала. 44Тільки ж і тодї, як пробувати 

муть вони в землї ворогів своїх, не від-

кину їх від себе і не зогиджу їх собі так, 

щоб їх вигубити та зломити завіт мій з 

ними; я бо Iоуo, Бог їх. 45Нї! Спогадаю 

задля їх же самих завіт мій з предками їх, 

що вивів їх із Египецької землї перед 

очима народів, щоб їх Богом бути. Я 

Iоуo. 46Се установи, й присуди, і закони, 

що постановив Iоуo проміж собою й си-

нами Ізрайлевими на Синай горі, через 

Мойсея. 

27І рече Iоуo Мойсейові: 2Промов до дї-

тей Ізрайлевих і скажи їм: Коли хто не-

будь робить обітницю, то по цїнуванню 

твому нехай будуть посьвячені душі 

Ioуо. 3Цїнуваннє ж твоє нехай буде: Чо-

ловіка од двайцятьох років і до шістьде-

сятьох цїна його пятьдесять секлів срі-

бла, по секлям сьвятинї. 4А як жінка, то 

буде цїна твоя трийцять секлів; 5А як од 

пяти років до двайцяти років, так цїна 

твоя для музького полу буде двайцять 

секлів, а для женського у трийцять сек-

лів; 6А як од одного місяця до пятьох ро-

ків, так цїна твоя буде для хлопчика пять 

секлів, а цїна твоя для дївчатка три сек-

лів срібла; 7А як же кому шістьдесять ро-

ків або він старший, так цїна твоя, коли 

се чоловік, пятнайцять секлів, а як жінка, 

десять секлів. 8Коли ж той, що робить 

обітницю, не спроможеться дати по 

твому цїнуванню, так поставити його пе-

ред сьвященником, і цїнувати ме його 

сьвященник; по мірі того, що може дати 

той, хто робить обітницю, нехай цїнує 

його сьвященник. 9А коли се скотина, з 

тих, що приносять в жертву Ioуо, так 

усяке, що буде дане Ioуо, сьвятим 

стане. 10Нехай не переміняє її і не міняє 

ситу на захарчовану, чи захарчовану на 

ситу; а коли ж таки замінить скотину за 

скотину, так і ся й та стануть сьвя-

тими. 11А коли буде яка нечиста скотина, 

що не приносять в жертву Ioуо, так нехай 

поставить скотину перед сьвященни-

ком, 12Та й оцїнить сьвященник, чи го-

диться вона, чи не годиться. 13Як оцї-

нить її сьвященник, так і мусить бути. 

Коли ж би хто схотїв викупити її, так не-

хай додасть пятину до цїни твоєї. 14І 

коли хто присьвятить дім свій, як сьвя-

тиню Ioуо, оцїнить його сьвященник, чи 

годиться, чи нї. 15Як сьвященник оцїнить, 

так воно й мусить бути. Коли ж той, хто 

присьвятив, та схоче викупити дім свій, 

так мусить додати ще пятину гроша по 

цїнуванню твому, і буде його. 16А коли 

частину поля свого присьвячує хто Ioуо, 

так оцїниш по мірі висїву його. За один 

гомер висїву ячменю цїна пятьдесять се-

клів срібла. 17Коли від ювілейного року 

присьвятить поле своє, зостанеться 

воно по цїнуванню твому. 18А коли по 

ювілейному роцї присьвятить поле своє, 

так сьвященник полїчить йому гроші, по 

мірі лїт, що остались до ювілейного року, 

і се буде убавлено від цїни твоєї. 19Коли 

ж той, хто присьвятив, та схоче викупити 

поле, так наддати мусить пятину срібла 

по цїнуванню твому, і останеться воно за 

ним. 20А коли не викупить поля, або про-

дасть поле другому чоловікові, так немо-

жна буде знов викупити його; 21І буде 

поле, як вийде вільне в ювілейному роцї, 

сьвяте Ioуо, як поле присьвячене; буде 

воно сьвященникові як власність 

його. 22А коли присьвятить Ioуо поле ку-

плене, що не належить до власного поля 

його, 23Так нехай полїчить йому сьвя-

щенник, скільки по цїнуванню його вихо-

дить до ювілейного року; і віддасть він цї-

нуваннє твоє того дня, яко сьвяте 

Ioуо. 24В ювілейному роцї вернеться 

поле знов до того, в кого він купив його, 

до того, чия земля властиво була. 25А 

всяка цїна твоя буде секлями сьвятинї; 
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двайцять гер на одну секлю. 26Тільки пе-

рвака від скотини, що вже як первород-

ний належиться Ioуо, не присьвячувати 

ме нїхто. 27Коли ж скотина нечиста, так 

мусить викупити її по цїнуванню твому, 

наддавши до неї пятину; як же не вику-

пить, так продасться вона по цїнуванню 

твому. 28Тільки все обречене, що хто 

присьвятив Ioуо, усе, що його, чи людина, 

чи скотина, чи поле його власностї, не-

можна продавати нї викуплювати; все 

що обречене, пресьвяте Ioуо. 29Усе 

присьвячене, що буде присьвячене від 

людей, не можна викупити; заколене му-

сить бути. 30І всяка десятина на землї, 

від насїння землї, від плодів з дерева, 

буде Ioуо; сьвяте Ioуо. 31Коли ж хто 

схоче викупити яку десятину свою, так 

пятину її мусить ще додати до неї. 32А 

всяка десятина з буйної і дрібної скотини, 

з усього, що проходить під палицею пас-

туха, десята скотина буде сьвятим 

Ioуо; 33Нехай не розбирають, чи го-

диться чи не годиться, і нехай не перемі-

няють її; коли ж таки перемінять, так і 

вона сама й та, що нею замінено, стане 

сьвятим Господеві; не можна її вику-

пити. 34Се заповідї, що заповідав їх Iоуo 

Мойсейові про синів Ізрайлевих на Си-

най горі. 
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1І рече Іоуо Мойсейові в Синайському 
степу, в соборному наметї, на первий 
день другого місяця, у другому роцї по 
виходї із Египецької землї, і каже: 2Пе-
релїчіть усю громаду синів Ізрайлевих, 
по поколїннях їх, по батьківських домах 
їх, по лїчбі імен їх, усїх музького полу по 
головах їх. 3Од двайцяти років і старше, 
кожного, що зможе стояти в військовій 
лаві Ізраїля; перелїчуйте їх по полках їх, 
ти з Ароном, 4І буде в вас один чоловік 
для кожного поколїння, чоловік, що є го-
ловою в батьківському дому свойму. 5І 
се ймена тих, що стояти муть із вами: Від 
Рубена: Єлизур Шедеуренко. 6Від Симе-
она: Селуміїль Зуришадайєнко. 7Від 
Юди: Нахзон Аминадабенко; 8Від Ісса-
хара: Нетанеїль Зуаренко; 9Від Зебу-
лона: Єлїаб Гелоненко; 10Від синів Йо-
сифови: від Ефраїма: Елїшама Амігуде-
нко; від Манассе: Гамалеїль Педазуре-
нко; 11Від Бенямина: Абидан Гидеонїє-
нко; 12Від Дана: Ахієзер Амішадає-
нко; 13Від Азера: Пагіїль Окране-
нко; 14Від Гада: Елеасаф Дегуйле-
нко; 15Від Нафталїя: Агира Енане-
нко: 16Се покликані до громади, князі ро-
дів батьківських; се були голови над ти-
сячами в Ізраїлї. 17І взяли Мойсей та 
Арон людей сих, що їх назвав Господь на 
імя. 18І всю громаду скликали вони на 
первий день другого місяця. І списано 
родоводи їх, по родинах їх, по батьківсь-
ких домах їх, по лїчбі імен, від двайцяти 
років і старше, по головах їх; 19Як запо-
відав Іоуо Мойсейові. І так перелїчив їх у 
Синай пустинї. 20І було синів Рубена, 
первеньця Ізрайлевого: Поколїння їх по 
родинах їх, по батьківських домах їх, по 
лїчбі імен їх, по головах їх, всього музь-
кого полу, від двайцяти років і старше, 
всїх, що ставали до війська, 21Перелїче-
них з поколїння Рубенового, сорок шість 
тисяч і пятьсот. 22Синів Симеонових: 
Поколїння їх по родинах їх, по батьківсь-
ких домах їх, по лїчбі імен їх, всього му-
зького полу, від двайцяти років і старше, 
всїх що ставали до війська, 23Перелїче-
них з поколїння Симеонового, пятьде-
сять девять тисяч і триста. 24Синів Гадо-
вих: Поколїння їх по родинах їх, по бать-
ківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього 

музького полу від двайцяти років і ста-
рше, що до війська ставали, 25Перелїче-
них з колїна Гадового, сорок шість тисяч 
шістьсот і пятьдесять. 26Синів Юдиних: 
Поколїння їх по родинах їх, по батьківсь-
ких домах їх, по лїчбі імен їх, всього му-
зького полу від двайцяти років і старше, 
всїх що до війська ставали, 27Перелїче-
них з поколїння Юдиного, сїмдесять чо-
тири тисячі і шістьсот. 28Синів Іссахаро-
вих: Поколїння їх по родинах їх, по бать-
ківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього 
музького полу від двайцяти років і ста-
рше, що до війська ставали, 29Перелїче-
них з поколїння Іссахарового, пятьде-
сять чотири тисячі і чотириста. 30Синів 
Зебулонових: Поколїння їх по родинах їх, 
по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, 
всього музького полу, від двяйцяти років 
і старше, що до війська ставали, 31Пе-
релїчено з поколїння Зебулонового, пя-
тьдесять сїм тисяч і чотириста. 32Синів 
Йосифових: Синів Ефраїмових: По-
колїння їх по родинах їх, по батьківських 
домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького 
полу від двайцяти років і старше, всїх що 
до війська ставали, 33Перелїчено з по-
колїння Ефраїмового, сорок тисяч і пять-
сот. 34Синів Манассеїних: Поколїння їх 
по родинах їх, по батьківських домах їх, 
по лїчбі імен їх, всього музького полу від 
двайцяти років і старше, всїх що до вій-
ська ставали, 35Перелїчено з поколїння 
Манассеїнового, трийцять дві тисячі і 
двістї. 36Синів Беняминових: Поколїння 
їх по родинах їх, по батьківських домах їх, 
по лїчбі імен їх, всього музького полу від 
двайцяти років і старше, всїх що до вій-
ська ставали, 37Перелїчених з по-
колїння Беняминового, трийцять пять ти-
сяч і чотири ста. 38Синів Данових: По-
колїння їх по родинам їх, по батьківських 
домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького 
полу від двайцяти років і старше, всїх що 
до війська ставали, 39Перелїчених з по-
колїння Данового, шістьдесять дві тисячі 
і сїмсот. 40Синів Ассерових: Поколїння 
їх по родинах їх, по батьківських домах їх, 
по лїчбі імен їх, всього музького полу від 
двайцяти років і старше, всїх що до вій-
ська ставали, 41Перелїчених з по-
колїння Ассерового, сорок одна тисяча і 
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пятьсот. 42Синів Нафталїєвих: По-
колїння їх по родинах їх, по батьківських 
домах їх, по лїчбі імен їх, від двайцяти 
років і старше, всїх що до війська ста-
вали, 43Перелїчених з поколїння Наф-
талїєвого, пятьдесять три тисячі і чоти-
риста. 44Се перелїчені, що їх попере-
лїчували Мойсей та Арон та князї Ізра-
їльські, що їх було дванайцять чоловіка: 
були вони кожний за батьківський дім 
свій. 45Так перелїчено синів Ізрайлевих 
по батьківських домах їх від двайцяти ро-
ків і старше, всїх що до війська Ізраїльсь-
кого ставали. 46І було всїх перелїчених 
шістьсот три тисячі і пятьсот пятьде-
сять. 47Левітів же по батьківському по-
колїнню не перелїчувано між ними. 
48Сказав бо Іоуо Мойсейові: 49Тілько 
Левієве поколїннє не подаси до переписї, 
і не лїчити меш їх між синами Ізрайле-
вими, 50А мусиш поставити Левітів над 
храминою сьвідчення і над усїм знаряд-
дєм її і над усїм, що до неї належить. Но-
сити муть вони храмину і все знаряддє її, 
і будуть вони на послугу при нїй, і отабо-
ряться навкруги храмини. 51І як треба 
буде нести храмину, нехай підносять її 
Левіти; а як треба зупинитись храминї, 
становити муть її Левіти. Хто ж чужий на-
ближиться до неї, тому буде смерть. 52І 
стануть табором сини Ізрайлеві, кожний 
у свому таборі, і кожний під своїм прапо-
ром, по полках своїх. 53Левіти ж мусять 
отаборитись навкруги храмини сьвід-
чення, щоб не загорівся гнїв мій на гро-
маду синів Ізрайлевих, і будуть Левіти на 
чатах при храминї сьвідчення. 54І вчи-
нили сини Ізрайлеві все; як заповідав 
Іоуо Мойсейові, так вчинили вони. 

2І рече Іоуо Мойсейові й Аронові: 2Кож-
ний із синів Ізрайлевих отабориться під 
прапором своїм, під знамям батьківсь-
кого дому свого. Навпроти соборного на-
мету, навкруги його стануть табо-
ром. 3На схід соньця стануть: Прапор та-
бору Юдиного, по полках своїх, і князь 
синів Юдиних Нахзон Аминадабенко; 4І 
полки його й перелїчені його сїмдесять 
чотири тисячі і шістьсот. 5А коло його 
стане: Поколїннє Іссахарове, і князь си-
нів Іссахарових Нетанеїль Зуаренко; 6І 

полки його й перелїчені його пятьдесять 
чотири тисячі і чотири ста. 7Поколїннє 
Зебулонове, і князь синів Зебулонових 
Єлїаб Гелоненко; 8І полки його і пе-
релїчені його пятьдесять сїм тисяч і чо-
тириста. 9Всїх перелїчених в таборі 
Юдиному сто вісїмдесять шість тисяч і 
чотириста по полках їх; перві рушати 
муть вони. 10На полуднї стануть: Пра-
пор табору Рубенового, по полках 
своїх; 11І князь синів Рубенових Єлизур 
Шедеуренко, полки його і перелїчені його 
сорок шість тисяч і пятьсот. 12А поруч 
його стане поколїннє Симеонове; 13І 
князь синів Симеонових Селуміїль Зури-
шадаєнко; полки його і перелїчені його 
пятьдесять девять тисяч і триста. 14По-
тім поколїннє Гадове; і князь синів Гадо-
вих Єлеасаф Дегуйленко; 15І полки його 
і перелїчені його, сорок пять тисяч і ші-
стьсот і пятьдесять. 16Усїх перелїчених 
у таборї Рубена сто пятьдесять одна ти-
сяча і чотириста і пятьдесять по полках 
їх. Другими вже наступати муть. 17А со-
борний намет рушати ме вкупі з табором 
Левітським, в серединї табору; як отабо-
рились, так і рушати муть вони; кожне на 
місцї свому під прапорами своїми. 18На 
захід соньця стане прапор Ефраїмів по 
полках їх; і князь синів Ефраїмових 
Елїшама Амігуденко; 19І полки його і пе-
релїчені його сорок тисяч і пятьсот. 20А 
поруч його стане поколїннє Манассеїне, 
і князь синів Манассеїних Гамалеїль Пе-
дазуренко. 21І полки його і перелїчені 
його трийцять дві тисячі і двістї. 22Потім 
поколїннє Беняминове, і князь синів Бе-
няминових Абидан Гидеонїєнко; 23І 
полки його і перелїчені його трийцять 
пять тисяч і чотириста. 24Усїх перелїче-
них в таборі Ефраїмовому сто вісїм ти-
сяч і сто по полках їх. 25На півночі стане 
прапор табору Данового по полкам їх, і 
князь синів Данових Ахієзер Амішадає-
нко; 26І полки його і перелїчені його 
шістьдесять дві тисячі і сїмсот. 27А по-
руч його стане: поколїннє Ассерове, і 
князь синів Ассерових Пагіїль Окране-
нко; 28І полки його й перелїчені його со-
рок і одна тисяча і пятьсот. 29І поколїннє 
Нефталїєве, і князь синів Нефталїєвих 
Агира Енаненко; 30І полки його й 
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перелїчені його пятьдесять три тисячі і 
чотириста. 31Усїх перелїчених в Дано-
вому таборі сто пятьдесять сїм тисяч і 
шістьсот по полках їх. Останніми вже ру-
шати муть. 32Се перелїчені сини Ізрай-
леві по батьківських домах їх. Усїх пе-
релїчених у таборах по полках їх було ші-
стьсот три тисячі і пятьсот пятьде-
сять. 33Левітів же не перелїчувано між 
синами Ізрайлевими, як заповідав Іоуо 
Мойсейові. 34І чинили сини Ізрайлеві 
все, що заповідав Іоуо Мойсейові: так 
отаборувались по прапорах своїх, і так 
рушали у похід кожний по родинах своїх 
і по батьківських домах своїх. 

3А се постань Аронова та Мойсейова, як 
розмовляв Іоуо із Мойсейом на Синай 
горі. 2І се ймена синів Аронових: Надаб, 
первенець, та Абигуй, Елеазар та Іта-
мар. 3Се ймена синів Аронових, помаза-
них сьвященників, висьвячених, щоб 
служили сьвященну службу. 4І померли 
Надаб та Абигуй перед Іоуо, як прино-
сили чужий огонь перед Іоуо в Синайсь-
кому степу, дїтей же в їх не було. І були 
сьвященниками Елеазар та Ітамар пе-
ред лицем Арона, батька свого. 5І рече 
Іоуо Мойсейові: 6Нехай приступить по-
колїннє Левієве, та й поставиш їх перед 
Ароном сьвященником, щоб услугову-
вали вони йому. 7І нехай вони дбають 
про все, що йому треба, йому й усїй гро-
мадї в соборному наметї, щоб служити 
службу в сьвятинї. 8І будуть доглядати 
знадібя в соборному наметї та стерегти 
синів Ізраїля, щоб відправляли службу в 
храминї. 9І віддаси Левітів Аронові й си-
нам його; зовсїм віддані йому будуть 
вони зміж синів Ізрайлевих. 10Арона ж і 
синів його поставиш до сьвященичої слу-
жби; коли ж чужениця який приступить, 
передати його смертї. 11І рече Іоуо Мой-
сейові: 12Се я сам узяв Левітів зміж си-
нів Ізрайлевих замість усїх первенцїв, що 
їх приводить мати між синами Ізрайле-
вими, і будуть Левіти моїми. 13Мій бо 
всякий первенець: Того дня, як повбивав 
я усї первеньцї в Египецькій землї, 
присьвятив я собі всї первенцї в Ізраїлї, 
від людини до скотини; менї будуть вони, 
менї Іоуо. 14І рече Іоуо Мойсейові в 

Синайському степу: 15Перелїчи сини 
Левієві по батьківських домах їх, по ро-
динах їх. Увесь музький пол їх мусиш пе-
релїчити; від одномісячного немовлятка 
й старше перелїчиш їх. 16І перелїчив їх 
Мойсей по слову Іоуо, як він запові-
дав. 17І були сї сини Левієві по йменах 
своїх: Герзон і Кегат і Мерарій. 18І се 
ймена синів Герсона по родинах їх: 
Лїбнїй і Семій. 19А сини Кегата по роди-
нах їх: Амрам та Їзгар, Геброн та Узе-
їль. 20А сини Мерари по родинах їх: Ма-
хлїй та Мушій. Се родини Левієві, по ба-
тьківських домах їх. 21Від Герсона: ро-
дина Лабнїїв і родина Семіїв; се родина 
Герсонїїв. 22Перелїчених їх по лїчбі 
всього музького полу, від одномісячного 
немовлятка і старше перелїчених їх, сїм 
тисяч і пятьсот. 23Родини Герсонїїв ота-
борились за храминою, на захід со-
ньця. 24А князь батьківського дому в 
Герсонїїв був Елясаф Лаеляненко. 25І 
мали доглядати Герсонїї в соборному 
наметї: храмину й намет і покриттє його і 
завісу коло входу в соборний намет, 26І 
завісу в дворі і завісу при входї до двора, 
що навкруги храмини й жертівника і пос-
торонків його на всю потріб їх. 27А від 
Кегата родина Амраміїв і родина Їзгаріїв 
і родина Гебронїїв і родина Узієлїїв. Се 
родина Кегатіїв. 28По лїчбі всього музь-
кого полу, від одного місяця і старше, 
вісїм тисяч шістьсот, що були сторожі 
коло сьвятинї. 29Родини синів Кегата 
отаборились з полуденного боку хра-
мини. 30А князь батьківського дому в ро-
дин Кегатіїв був Елїзафал Узієле-
нко. 31А доглядали вони: скриню й стола 
і сьвітильника і жертівників і посудини в 
сьвятинї, що були для служби, і завіси і 
всього, що треба робити. 32А князь над 
князями Левітів Елеазар, син Арона 
сьвященника; він був доглядачем над 
тими, що були на сторожі коло сьвя-
тинї. 33Від Мерарія: родина Махелїїв і 
родина Мушіїв; се родини Мераріїв. 34І 
перелїчених їх по лїчбі всього музького 
полу, від одного місяця і старше: шість 
тисяч і двістї. 35А князь батьківського 
дому в родинї Мераріїв був Зурієль Аби-
хайлїєнко. Стояли вони табором на пів-
нічньому боцї храмини. 36А мали 
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доглядати сини Мерарія: Дощок храмини 
і засовів її і стовпів її і підніжків її, і всієї 
посудини і всякої служби при них; 37І 
стовпів навкруги двора і підніжків їх і при-
колків їх і мотузів їх. 38А ті, що спереду 
храмини, проти сходу, перед соборним 
наметом на схід соньця отаборились, 
були Мойсей та Арон та сини його, що 
були на сторожі коло сьвятинї замість си-
нів Ізрайлевих. Коли ж посторонний чо-
ловік наближиться, то буде йому 
смерть. 39Усїх перелїчених Левітів, що 
перелїчив Мойсей з Ароном, як запові-
дав Іоуо, по родинах їх, всього музького 
полу, від одного місяця і старше, було 
двайцять і дві тисячі. 40І рече Іоуо Мой-
сейові: Перелїчи всї первенцї музького 
полу в синів Ізрайлевих, від одного мі-
сяця й старше, і позлїчуй імена їх. 41І му-
сиш узяти Левітів для мене, Іоуо, замість 
усїх первеньцїв із синів Ізрайлевих, і ско-
тину в Левітів замість усїх перваків із ско-
тини в синів Ізрайлевих. 42І перелїчив 
Мойсей, як заповідав Іоуо йому, все пер-
вородне у синів Ізрайлевих. 43І було всїх 
первеньцїв музького полу, по лїчбі імен, 
від одного місяця і старше, по перелїку їх, 
двайцять дві тисячі двістї сїмдесять і 
три. 44І рече Іоуо Мойсейові: 45Возьми 
Левітів замість усїх первеньцїв із синів Із-
райлевих, і будуть моїми Левіти; 
Іоуо. 46А тих двістї сїмдесять і трьох пе-
рвеньцїв із синів Ізрайлевих, що їх бі-
льше над лїчбу Левітів, мусиш вику-
пити; 47І взяти по пять секлїв за голову; 
по секлям сьвятинї возьмеш, двайцять 
гер за один секель. 48А срібло віддаси як 
викуп за тих, що над лїчбу їх більше, Аро-
нові та синам його. 49І взяв Мойсей ви-
купні гроші з тих, що були на лїчбу вику-
плених Левітами; 50За первеньцїв у си-
нів Ізрайлевих узяв срібла тисячу триста 
шістьдесять і пять секлїв, по секлям 
сьвятинї. 51І віддав Мойсей викупні 
гроші Аронові та синам його, по слову 
Іоуо, як заповідав Іоуо Мойсейові. 

4І рече Іоуо Мойсейові й Аронові: 2Пе-
релїчіть голови в синів Кегатових, між си-
нами Левієвими, по родинах їх, по бать-
ківських домах їх, 3Від трийцять років і 
старше аж до пятьдесяти років, усїх 

спосібних до роботи, щоб робити дїло 
при соборному наметї. 4Буде ж служба 
синів Кегатових коло соборного намету: 
носити сьвятиню сьвятинь. 5І увійдуть 
Арон та сини його, як треба рушати табо-
рові, і знїмуть вони закриваючу завісу і 
вкриють нею скриню сьвідчення; 6І по-
ложять вони на ню покривало із барсу-
чих шкір і накинуть на неї простирало з 
блавату та й повсовують носила її. 7І 
стіл для покладного хлїба застелють об-
русом з блавату та й поставлять на йому 
полумиски і чаші і кадильницї і збанки 
для жертви ливної; і повсячасний хлїб 
буде на йому. 8І на все те накинуть пок-
ривало з кармазину і покриють покрива-
лом із барсукових шкір; та й повсовують 
носила його; 9І возьмуть плахту з бла-
вату та й накриють сьвітильника й лямпи 
його і щипцї його і гасїльницї його і всю 
посудину на олїю до його, що її уживають 
до його. 10І обгорнуть його й усю посу-
дину його покривалом з барсучих шкір, 
та й положять на ноші. 11А на жертів-
ника золотого накинуть плахту з блавату, 
та й укриють його покривалом із барсу-
чих шкір і повсовують носила його. 12І 
возьмуть всю посудину службову, що на 
службу в сьвятинї, та й положять її в пла-
хту блаватову та й накриють покривалом 
із барсучих шкір і положять на ноші. 13І 
виберуть попіл із жертівника та й накри-
ють його обрусом з пурпуру, 14І по-
ложять на йому увесь посуд його, потрі-
бний до служби на йому: кадильницї і ви-
лка й кочерги і бризькала і все надібє до 
жертівника; і накриють все те покрива-
лом з барсучих шкір, та й попросовують 
носила його. 15А як Арон і сини його 
скіньчать накривати сьвятиню і всю посу-
дину сьвятинї, щоб рушити потім з табо-
ром, то прийдуть тодї синове Кегата, 
щоб нести, та щоб не торкнулись сьвя-
того та й не вмерли. Се те із соборного 
намету, що синове Кегата нести ма-
ють. 16Елеазар же, син Арона сьвящен-
ника, мати ме догляд над олїєю для сьві-
тильника та над кадильними пахощами, 
та над повсячасною жертвою хлїбною, 
та над миром, та догляд над цїлою хра-
миною і над усїм, що є в нїй, над сьвяти-
нею як і над посудиною її. 17І рече Іоуо 
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Мойсейові та Аронові: 18Дбати мете ви, 
щоб поколїння родин Кегатіїв не викоре-
нилось зміж Левітів; 19А от що чинити 
мете з ними, щоб жили та не померли, як 
приступлять до пресьвятого: Арон і сини 
його мусять увійти і поставити кожного з 
них до його служби і до тягару його; 20Та 
неможна їм увійти та й озирати сьвяте 
хоч би тілько на хвилинку, ато пом-
руть. 21І рече Іоуо Мойсейові: 22Пе-
релїчи голови синів Герсонових по бать-
ківських домах їх, по родинах їх; 23Від 
трийцяти років і старше до пятьдесять 
років перелїчиш їх, усїх спосібних до ро-
боти, щоб послугували в соборному на-
метї. 24Буде ж робота родин Герсонових, 
що до служби і до тягарів, така: 25Нести 
муть вони келїми храмини, і соборний 
намет, покривало його і покривало із 
барсучих шкір, що зверху на йому, та за-
вісу коло входу в соборний намет, 26І 
опони з двора, і опону, що при входї воріт 
у дворі, що є кругом храмини і жертівника 
і мотузи до них і всяку посудину служ-
бову їх; і все, що треба зробити з ними, 
мусять зробити. 27По приказам Арона і 
синів його буде вся послуга синів Гер-
зонїїв, чи нести муть тягарі чи робити 
муть яку роботу свою; і поручите їм бе-
регти усе, що нести муть. 28Така послуга 
родин синів Герсонїїв при соборному на-
метї; а дбати муть вони про службу під 
доглядом Ітамара, Ароненка, сьвящен-
ника. 29Синів Мерарієвих перелїчиш по 
родинах їх, по батьківських домах 
їх; 30Від трийцяти років і старше до пя-
тьдесять років перелїчиш їх, усїх, що ста-
нуть до роботи, на послугу в соборному 
наметї. 31І се тягарі, що їх нести мають, 
по службі своїй в соборному наметї: до-
шки храмини і засуви її і стовпи її і стояла 
їх. 32І стовпи в дворі всї кругом і стояла 
їх і прикілки їх і верівки їх, з усїм знаряд-
дєм їх і зо всїєю послугою їх; і розлїчіть 
по йменам речі, що мають їх нести. 33Се 
послуга родин синів Мерарієвих, по вся-
кій службі їх у соборному наметї, під на-
дзором Ітамара Ароненка, сьвящен-
ника. 34І перелїчили Мойсей та Арон та 
князї громадські Кегатових синів по роди-
нах їх і по батьківських домах їх; 35Від 
трийцяти років і старше до пятьдесять 

років, усїх спосібних до роботи, на пос-
лугу в соборному наметї. 36І було пе-
релїчених їх по родинах їх дві тисячі 
сїмсот і пятьдесять. 37Се перелїчені з 
родин Кегатових, всї що були на послугу 
при соборному наметї, що їх перелїчив 
Мойсей та Арон, по слову Іоуо через 
Мойсея. 38Перелїчено і синів Герсоно-
вих по родинах їх, по батьківських домах 
їх, 39Від трийцяти років і старше до пя-
тьдесять років, всїх спосібних до роботи, 
на послугу в соборному наметї. 40І було 
перелїчених їх по родинах їх, по батьків-
ських домах їх, дві тисячі шістьсот і трий-
цять. 41Се перелїчені з родин Герсоно-
вих, всї що послугували при соборному 
наметї, що їх перелїчили Мойсей та Арон, 
по слову Іоуо. 42І перелїчено родини в 
синів Мерарієвих по семях їх, по батьків-
ських домах їх, 43Від трийцяти років і 
старше до пятьдесять років, усїх спосіб-
них до роботи, на послугу в соборному 
наметї. 44І було перелїчених їх по роди-
нам їх, три тисячі й двістї. 45Се пе-
релїчені з родин синів Мерарієвих, що 
перелїчили Мойсей та Арон, по слову 
Іоуо через Мойсея. 46Усїх перелїчених 
Левітів, що перелїчив їх Мойсей з Аро-
ном та з князями Ізрайлевими, по роди-
нах їх, по батьківських домах їх, 47Від 
трийцяти років і старших, до пятьдесять 
років, усїх, що ставали на службу при со-
борному наметї, щоб послугу робити і 
носити, 48Було перелїчених їх, вісїм ти-
сяч пятьсот і вісїмдесять. 49Перелїчено 
їх по слову Іоуо через Мойсея, кожного 
по послузї своій і по тягарах своїх, що їх 
нести мають. І перелїчено їх, як повелїв 
Іоуо Мойсейові. 

5І рече Іоуо Мойсейові: 2Повели синам 
Ізрайлевим висилати з табору всякого 
прокаженого й усякого з течивом і вся-
кого, хто зробиться нечистим од ме-
рця. 3Як чоловіка, так жінку мусите виси-
лати геть із табору, щоб не занечистили 
шатрів своїх, що серед їх я витаю. 4І вчи-
нили так сини Ізрайлеві; і стали висилати 
їх із табору; як приказав Іоуо Мойсейові, 
так і стали чинити сини Ізрайлеві. 5І рече 
Іоуо Мойсейові: 6Промов до синів Ізрай-
левих: Коли чоловік або жінка вчинять 
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який гріх проти людини, та спроневі-
ряться тим Іоуо, і провиниться 
душа, 7Так покаятись мусять у грісї 
свому, котрим согрішили; і хто зробив 
кривду, мусить в повнї вернути, та ще пя-
тину того наддати, і тому віддати, кого 
скривдив. 8А коли в людини та нема ро-
дича, щоб вернути йому кривду, так не-
хай верне кривду Іоуо, і буде вона сьвя-
щенникові, опріч барана жертви преми-
рення, що буде на покуту за його. 9І буде 
йому всяка жертва підношення з усяких 
сьвятих приносів, що приносять їх сини 
Ізрайлеві сьвященникові. 10І все, що хто 
посьвятить, буде його; що хто дає сьвя-
щенникові, його буде. 11І рече Іоуо Мой-
сейові: 12Промов до синів Ізрайлевих і 
скажи їм: Коли зверне жінка чия на бік, і 
спроневіриться чоловікові свому, 13І 
зляжеться хто з нею, і буде воно втаєно 
від очей чоловіка її, і тайкома нечистою 
стала вона, та нема сьвідка проти неї, а 
самої не поймано на вчинку; 14Та ревни-
вий дух схопить його, і буде він ревну-
вати на жінку, як вона опоганилась; або 
зійде на його дух ревнивий, і стане він 
ревнувати на жінку свою, а вона не опо-
ганилась; 15То приведе чоловік той жі-
нку до сьвященника, і принесе приніс її 
задля неї, десятину ефи ячмінної муки; 
не наливати ме олїї на неї і не класти ме 
ладану; бо се приніс за ревнуваннє, хлїб-
ний приніс на спомин, що нагадує про-
вину. 16І скаже їй приступити сьвящен-
ник, і поставить її перед Іоуо. 17І возьме 
сьвященник води сьвятої в посудину гли-
няну; та возьме сьвященник пороху, що 
на долївцї в храминї, та й вкине його в 
воду. 18І поставить сьвященник жінку 
перед Іоуо, і відкриє голову жінцї, і поло-
жить на руки її хлїбний приніс поминаль-
ний; се приніс за ревнуваннє; а в руцї 
сьвященника буде гірка вода, що наво-
дить прокляттє. 19І заклинати ме сьвя-
щенник її, і казати ме жінцї: Коли не ле-
жав нїхто з тобою, і коли ти, бувши за чо-
ловіком твоїм, не спроневірилась мужові 
нечистотою, то будь не пошкоджена від 
сієї води гіркої, що наводить про-
кляттє; 20Коли ж ти, бувши за чоловіком 
твоїм, спроневірилась і опоганила себе, і 
лежав з тобою хто окрім чоловіка 

твого, 21І заклене жінку сьвященник кля-
тьбою прокляття, і промовить сьвящен-
ник до жінки: І нехай зробить Іоуо прокля-
тою і злорікою тебе серед люду твого, і 
нехай допустить, щоб опало лоно твоє і 
опух живіт твій. 22І ся вода, що наводить 
прокляттє, увійде в утробу твою, щоб 
твій живіт опух і щоб лоно твоє опало. І 
скаже жінка: Амінь, амінь*! 23І запише 
прокляття сї сьвященник у книзї, та й 
змиє їх водою гіркою; 24І дасть він жінцї 
напитись гіркої води, що наводить про-
кляттє, щоб увійшла вода в неї для гірко-
стї. 25І возьме сьвященник із руки в жі-
нки приніс за ревнуваннє, і похитувати 
ме сим даром перед Іоуо, і принесе його 
до жертівника. 26І возьме сьвященник 
жменю із приносу, як частку на спомин та 
й пустить з димом на жертівнику; а потім 
дасть жінцї води напитись. 27А як дасть 
їй води напитись, то станеться, коли опо-
ганилась вона і спроневіралась чолові-
кові свому, так вода, що наводить про-
кляттє, увійде в неї для гіркостї, і опухне 
живіт в неї, та й опаде лоно в неї; і стане 
жінка проклятою між людом своїм. 28А 
коли жінка не опоганила себе, а чиста 
вона, так буде непошкоджена і зачне 
насїннє. 29Се закон про ревнуваннє: Як 
жінка, бувши за мужом своїм, зверне на 
бік і опоганить себе, 30Або коли обійме 
чоловіка ревнивий дух, і ревнує він на жі-
нку свою, і ставляє жінку перед Іоуо, так 
сповнить над нею сьвященник увесь той 
закон. 31І проститься чоловікові провину 
його, а жінка нести ме на собі гріх свій. 

6І рече Іоуо Мойсейові: 2Промов до си-
нів Ізрайлевих і скажи їм: Коли чоловік чи 
жінка захоче присьвятити себе шлюбом 
назарейським, щоб відлучившись відда-
тись Іоуо, 3Од вина й трунку запиваю-
чого мусить здержуватись: оцту винного 
й оцту трункового не пити ме; і жадного 
соку виноградного не пити ме, і не їсти 
ме нї сьвіжого нї сушеного вино-
граду. 4По ввесь час назарейства свого 
не їсти ме нїчого, що зроблено з вино-
граду, чи воно із зерен, чи з луш-
пиння. 5По ввесь час шлюбу його наза-
рейського бритва нехай не торкається 
голови його; покіль не мине час той, що 
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він відлучився для Іоуо, сьвятим буде 
він; нехай запустить волосся на голові 
своїй. 6По ввесь час, як відлучиться він 
для Іоуо, до жадного трупа не присту-
пати ме. 7Задля батька свого або матері 
своєї, задля брата свого або сестри 
своєї, коли помре хто з них, нехай не 
опоганює себе; бо посьвяченнє Бога 
його на голові його. 8По всї днї назарей-
ства свого він присьвячений Іоуо. 9І коли 
хто вмре, несподївано, при йому, і він 
опоганив посьвят голови своєї, так му-
сить остригти голову собі в день очи-
щення свого; семого дня остриже її. 10А 
восьмого дня подасть дві горлицї чи двоє 
голубенят сьвященникові, коло входу в 
соборний намет. 11І принесе сьвящен-
ник одно як жертву за гріх, а друге на все-
паленнє, і спокутує його за те, що опога-
нив себе коло мерця; і осьвятить голову 
йому того ж дня. 12І почне він знов днї 
свого відлучення назарейського Іоуо, та 
й принесе ягня однолїтне в жертву за 
провину; попереднї ж днї пішли марно, 
бо опоганений посьвят його назарейсь-
кий. 13І се закон про назарея: Того дня, 
як сповниться час відлучення його, при-
ведуть його до входу в соборний на-
мет. 14І принесе він жертву свою Іоуо: 
однолїтне ягня без скази на всепаленнє, 
та однолїтню ягничку без скази на жер-
тву за гріх; і барана одного без скази на 
жертву мирну, 15І кошик опрісноків: кор-
жів із пшеничної муки, замішаної на олїї, 
та палениць незаквашених, помазаних 
олїєю; а вкупі з ними і хлїбну і ливну же-
ртву свою. 16І приведе їх сьвященник 
перед Іоуо, і принесе його жертву за гріх 
і всепаленнє його. 17А барана принесе 
як жертву мирну Іоуо вкупі з кошиком 
опрісноків, і принесе сьвященник хлїбну і 
ливну жертву його. 18І остриже назарей 
коло входу в соборний намет голову на-
зарейства свого, і возьме волоссє з го-
лови назарейства свого та й положить на 
вогонь, що під жертвою мирною. 19І во-
зьме сьвященник лопатку варену з ба-
рана, і колача прісного одного з кошика, 
і паленицю прісну одну, та й положить на 
руки назареєві, послї, як остриже наза-
рейство своє, 20Та й принесе їх сьвя-
щенник в жертву гойдану перед Іоуо; се 

буде сьвяте сьвященникові з грудиною 
жертви гойданої і з лопаткою жертви під-
ношеної. А після сього можна назареєві 
вино пити. 21Се закон про назарея, що 
робить обітницю, і про приноси його Іоуо 
за назарейство своє, опріч того, на що 
спромога його. По обітницї своїй, яку 
шлюбував, так чинити ме по закону наза-
рейства свого. 22І рече Іоуо Мойсе-
йові: 23Промов до Арона й до синів його 
й скажи: Так будете благословляти синів 
Ізрайлевих; мовлячи їм: 24Іоуо благос-
лови тебе, і хорони тебе! 25Іоуо нехай 
сьвітить лицем своїм над тобою, та ми-
лує тебе! 26Нехай оберне Іоуо лице своє 
на тебе і дасть тобі впокій! 27І так нехай 
взивають імя моє на Ізраїля, і я благос-
ловити му їх. 

7І було се того дня як скіньчив Мойсей 
ставити храмину, і помазав її та й осьвя-
тив її, і всю посудину її, і жертівника і всю 
посудину його, і як він помазав і осьвятив 
їх; 2То прийшли князї Ізрайлеві, голови 
батьківських домів їх, що були князями 
поколїнїв, і начальниками перелїче-
них, 3І принесли приноси свої перед 
Іоуо: шість критих возів і дванайцять во-
лів, один віз на два князї, та один віл за 
кожного з них, і привели їх перед хра-
мину. 4І рече Іоуо Мойсейові: 5Возьми їх 
від них, і будуть вони на службу в собор-
ному наметї, і передай їх Левітам, кож-
ному, що годиться по службі його. 6І взяв 
Мойсей вози й волів та й оддав їх Леві-
там. 7Два вози і чотири воли віддав си-
нам Герсоновим, дивлючись по їх пос-
лузї, 8А чотири вози і вісїм волів оддав 
синам Мерарієвим, дивлючись по їх пос-
лузї під доглядом Ітамара, сина Арона, 
сьвященника. 9Синам же Кегатовим не 
дав нїчого; вони бо робили послугу коло 
сьвятинї, - на плечах носили її. 10І при-
носили князї посьвятні дари жертівника 
того дня, як помазано його; і принесли 
князї дари свої перед жертівником. 11І 
рече Іоуо Мойсейові: Щодня приносити 
ме один князь приноси свої на осьвя-
ченнє жертівника. 12І той, що принїс пер-
вого дня свій приніс, був Нахзон Ами-
надабенко, з поколїння Юдиного. 13А 
приніс його був: один полумисок срібний, 
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сто трийцять секлїв вагою, кубок срібний 
в сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, 
обидва повні муки пшеничної, замішаної 
на олїї, як жертва хлїбна; 14Одна чаша, 
десять секлїв золота вагою, повна ка-
дила; 15Один молодий бик, один баран, 
одно ягня однолїтне, на всепа-
леннє; 16Один козел на жертву за 
гріх; 17А на жертву мирну: волів пара, 
баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят од-
нолїтків пятеро. Се був приніс Нахзона 
Аминадабенка. 18На другий день прино-
сив жертву князь синів Иссахарових, Не-
танеїль Зуаренко. 19А жертва його була: 
один полумисок срібний, сто і трийцять 
секлїв вагою, один кубок срібний, сїмде-
сять секлїв вагою, по секлеві сьвятинї, 
обидва повні муки пшеничної, замішаної 
на олїї, як хлїбна жертва; 20Чаша одна, 
десять секлїв золота вагою, повна ка-
дила; 21Молодий бик один, баран один, 
ягня перволїтне одно на всепа-
леннє; 22Козел один на жертву за 
гріх; 23А на жертву мирну: волів пара, 
баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят пер-
волїтнїх пятеро. Се був приніс Нетанеїла 
Зуаренка. 24На третїй день князь синів 
Зебулонових, Єлїаб Гелоненко. 25А при-
ніс його такий: один полумисок срібний 
вагою сто і трийцять секлїв, один срібний 
кубок вагою сїмдесять секлїв, по секлеві 
сьвятинї, обидви повні муки пшеничної, 
замішаної на олїї, на жертву 
хлїбну; 26Чаша одна вагою десять сек-
лїв золота, повна кадила; 27Молодий 
бик один, баран один, ягня перволїтне 
одно на всепаленнє; 28Козел один на 
жертву за гріх; 29А на жертву мирну: во-
лів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, 
ягнят перволїтків пятеро. Се був приніс 
Єлїаба Гелоненка. 30На четвертий день 
князь синів Рубенових, Єлизур Шедеуре-
нко. 31А приніс його був: один полумисок 
срібний, вагою сто трийцять секлїв, один 
кубок срібний, вагою сїмдесять секлїв, по 
секлеві сьвятинї, обидва повні муки пше-
ничної, замішаної на олїї, про жертву 
хлїбну; 32Чаша одна, вагою десять сек-
лїв золота, повна кадила; 33Бичок один, 
баран один, ягня перволїтне одно на 
всепаленнє; 34Козел один на жертву за 
гріх; 35А на жертву мирну: волів пара, 

баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят пер-
волїтків пятеро. Се приніс Єлизура 
Шедеуренка. 36На пятий день князь си-
нів Симеонових, Селуміїль Зуришадає-
нко. 37А приніс його був такий: один по-
лумисок срібний вагою сто трийцять сек-
лїв, один кубок срібний вагою сїмдесять 
секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні 
муки пшеничної, замішаної на олїї, про 
жертву хлїбну; 38Чаша одна вагою де-
сять секлїв золота, повна кадила; 39Би-
чок один, баран один, ягня однолїтне 
одно на всепаленнє; 40Козел один на 
жертву за гріх; 41А на жертву мирну: во-
лів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, 
ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Се-
луміїла Зуришадаєнка. 42На шестий 
день князь у синів Гадових, Єлеасаф Де-
гуйленко. 43А приніс його такий: полуми-
сок срібний один вагою сто трийцять се-
клїв, кубок один срібний вагою сїмдесять 
секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні 
муки пшеничної, замішаної на олїї, про 
жертву хлїбну; 44Чаша одна вагою де-
сять секлїв золота, повна кадила; 45Би-
чок один, баран один, ягня однолїтне 
одно на всепаленнє; 46Козеня одно на 
гріхожертву; 47А на жертву мирну: волів 
пара, баранів пятеро, козлів пятеро, яг-
нят перволїтків пятеро. Се приніс Єлеа-
сафа Дегуйленка. 48На семий день 
князь синів Ефраїмових, Елїшама Амігу-
денко. 49А приніс його такий: полумисок 
срібний один вагою сто трийцять секлїв, 
кубок один срібний вагою сїмдесять сек-
лїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні 
муки пшеничної, замішаної на олїї, про 
жертву хлїбну; 50Чаша одна вагою де-
сять секлїв золота, повна кадила; 51Би-
чок один, баран один, ягня перволїтне 
одно на всепаленнє. 52Козел один на 
жертву за гріх; 53А про жертву мирну: во-
лів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, 
ягнят перволїтків пятеро. Се приніс 
Елїшама Амігуденка. 54На восьмий день 
князь синів Манассеїних Гамалеїль Пе-
дазуренко. 55А приніс його такий: полу-
мисок срібний вагою сто трийцять секлїв, 
кубок один вагою сїмдесять секлїв, по 
секлеві сьвятинї, обидва повні муки пше-
ничної, замішаної на олїї, про жертву 
хлїбну; 56Чаша одна вагою десять 
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секлїв золота повна ладину. 57Бичок 
один, баран один, ягня перволїтне одно 
про всепаленнє; 58Козел один про жер-
тву за гріх; 59А про жертву мирну волів 
пара, баранів пятеро, козлів пятеро, яг-
нят перволїтків пятеро! Се приніс Гама-
леїла Педазуренка. 60На девятий день 
князь синів Беняминових, Абидан Гидео-
нїєнко. 61А приніс його такий: полумисок 
срібний один вагою сто трийцять секлїв, 
кубок один срібний вагою сїмдесять сек-
лїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні 
муки пшеничної, замішаної на олїї, про 
жертву хлїбну; 62Чаша одна вагою де-
сять секлїв золота, повна кадила; 63Би-
чок один, баран один, ягня перволїтне 
одно на всепаленнє; 64Козел один про 
жертву за гріх; 65А про жертву мирну: во-
лів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, 
ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Аби-
дана Гидеонїєнка. 66На десятий день 
князь синів Данових, Ахієзер Амішадає-
нко. 67А приніс його був такий: полуми-
сок срібний один вагою сто трийцять се-
клїв, кубок срібний один вагою сїмдесять 
секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні 
муки пшеничної, замішаної на олїї, про 
жертву хлїбну; 68Чаша одна вагою де-
сять секлїв золота, повна кадила; 69Би-
чок один, баран один, ягня перволїтне 
одно про всепаленнє, 70Козел один про 
жертву за гріх; 71А про жертву мирну: во-
лів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, 
ягнят перволїтків пятеро. Се приніс 
Ахієзера Амішадаєнка. 72На одинайця-
тий день князь синів Ассерових Пагіїль 
Окраненко. 73А приніс його був такий: 
полумисок срібний один вагою сто трий-
цять секлїв; кубок один срібний вагою 
сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, 
обидва повні муки пшеничної, замішаної 
на олїї, про жертву хлїбну; 74Чаша одна 
вагою десять секлїв золота; повна ка-
дила. 75Бичок один, баран один, ягня 
перволїтне одно про всепаленнє; 76Ко-
зел один про жертву за гріх; 77А про же-
ртву мирну: волів пара, баранів пятеро, 
козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. 
Се приніс Паліїла Окраненка. 78На два-
найцятий день князь синів Нафталїєвих 
Агири Енаненка. 79А приніс його був та-
кий: полумисок срібний один вагою сто 

трийцять секлїв; кубок один срібний ва-
гою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, 
обидва повні муки пшеничної, замішаної 
на олїї, про жертву хлїбну; 80Чаша одна 
вагою десять секлїв золота, повна ка-
дила; 81Бичок один, баран один, ягня 
перволїтне одно про всепаленнє. 82Ко-
зел один про жертву за гріх; 83А про же-
ртву мирну: волів пара, баранів пятеро, 
козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. 
Се приношеннє Агири Енаненка. 84Се 
дари на посьвят жертівника, в день його 
помазання від князїв Ізраїля: полумисків 
срібних дванайцять, кубків срібних два-
найцять, чаш золотих дванайцять; 85Ва-
гою сто трийцять секлїв кожен полуми-
сок срібний і сїмдесять секлїв кожен ку-
бок. Увесь посуд срібний вагою дві тисячі 
й чотири ста секлїв, по секлеві сьвя-
тинї. 86Чаш золотих дванайцять, повних 
кадила, по десять секлїв кожна чаша, по 
секлеві сьвятинї; всього золота в чашах 
сто двайцять секлїв. 87Усієї буйної ско-
тини про всепаленнє було: дванайцять 
бичків; дванайцять баранів, дванайцять 
ягнят перволїтків, а до них хлїбні дари; 
дванайцять козлів про жертву за 
гріх. 88А всієї буйної скотини на жертву 
мирну було двайцять і чотири бичків; 
крім того шістьдесять баранів, шістьде-
сять козлів, і шістьдесять ягнят перволї-
тків. Се посьвятні дари жертівника в день 
помазання його. 89І як увійшов Мойсей у 
громадянський намет розмовляти з ним, 
так почув голос, що промовляв до його з 
віка, що на скринї сьвідчення, і спроміж 
обох херувимів: і промовляв до його. 

8І рече Іоуо Мойсейові: 2Промов до 
Арона й скажи йому: Як засьвічуєш ля-
мпи, так на передньому боцї сьвітиль-
ника мусять сьвітити сїм лямп. 3І чинив 
так Арон: на передньому боцї сьвітиль-
ника засьвічував лямпи, як заповідав 
Іоуо Мойсейові. 4А сьвітильник був такої 
роботи: кована робота із золота; і дер-
жало його і квітки його, все було кованої 
роботи; по взорцеві, що Іоуо показав 
його Мойсейові, так і зроблено сьвітиль-
ника. 5І рече Іоуо Мойсейові: 6Возьми 
Левітів зміж синів Ізраїля та й очисти 
їх. 7Та ось що мусиш вчинити з ними, 
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щоб їх очистити: покропи їх водою очи-
щаючою гріхи, і нехай обголять вони бри-
твою все тїло своє, і повипирають одїж 
свою та й очистяться. 8І нехай візьмуть 
вони бичка і хлїбні дари до його; муку 
пшеничну перемішану з олїєю; а бичка 
другого візьмеш про жертву за гріх. 9І 
приведеш Левітів перед соборний намет 
і скличеш усю громаду синів Ізрайле-
вих. 10І скажеш приступити Левітам пе-
ред Іоуо, і покладуть сини Ізрайлеві руки 
свої на Левітів. 11Арон же посьвятить 
Левітів перед Іоуо від синів Ізрайлевих, 
щоб відправляли службу Іоуо. 12А Ле-
віти покладуть руки свої на голову бич-
кам; і принесеш одного в жертву за гріх, 
а другого на всепаленнє Іоуо, щоб відп-
равити покуту за Левітів. 13І поставиш 
Левітів перед Ароном і перед синами 
його, і посьвятиш їх Іоуо; 14І повилічуєш 
Левітів зміж Ізраїля, щоб мої були Ле-
віти. 15Та й увійдуть після сього Левіти 
на служеннє в соборний намет. Так очи-
стиш їх, і посьвятиш їх. 16Бо оддано їх у 
власність менї з між синів Ізрайлевих; за-
мість всього, що приведе мати, замість 
всїх первороднїх синів Ізрайлевих, взяв 
я їх собі. 17Моє бо все первородне між 
синами Ізрайлевими, і людина і скотина. 
Того дня, як я повбивав усїх первеньців 
у землї Египецькій присьвятив я їх 
собі. 18І взяв я Левітів замість усїх пер-
веньцїв між синами Ізрайлевими; 19Та й 
оддав я Левітів Аронові й синам його як 
підданих із між синів Ізрайлевих, щоб 
вони послугували при службі синів Ізра-
їля в соборному наметї, та щоб відправ-
ляли покуту за синів Ізрайлевих, щоб на 
синів Ізрайлевих не постигла кара за те, 
як би приступили сини Ізрайлеві до сьвя-
тинї. 20І Мойсей та Арон та громада си-
нів Ізрайлевих вчинили так з Левітами; 
все, що заповідав Іоуо про Левітів, вчи-
нили так з ними сини Ізрайлеві. 21І очис-
тились Левіти, і повипирали одїж свою, і 
посьвятив їх Арон перед Іоуо, і відправив 
Арон покуту за них про очищеннє їх. 22І 
після того увійшли Левіти в соборний на-
мет, щоб послугувати перед Ароном і пе-
ред синами його. Як заповідав Іоуо Мой-
сейові про Левітів, так і вчинили з 
ними. 23І рече Іоуо Мойсейові: 24Се 

закон про Левітів: від двайцять пять років 
і старше мусять вони ставати до служби 
в соборному наметї, 25А від пятьдесять 
лїт можна вертатись їм із служби, і мо-
жна їм не служити більш; може він пома-
гати браттї своїй при соборному наметї, 
щоб доглядати всього; но служби не ро-
бити ме. Так мусиш чинити з Левітами, 
що до служби їх. 

9І рече Іоуо Мойсейові в Синайському 
степу, в другому роцї по виходї із землї 
Египецької, у первому місяцї: 2Нехай 
сьвяткують сини Ізрайлеві в призначе-
ний час паску. 3На чотирнайцятий день 
місяця сього, між двома вечорами, сьвя-
ткувати муть вони; по всїм установам її і 
по всїм приписам її мусите сьвяткувати 
її. 4І промовив Мойсей до синів Ізрайле-
вих, щоб сьвяткували паску. 5І сьвятку-
вали вони паску на чотирнайцятий день 
первого місяця, між двома вечорами, у 
Синайському степу; як заповідав Іоуо 
Мойсейові, так і чинили сини Ізрай-
леві. 6Та були такі люде, що опогани-
лись від трупа людського, і не можна їм 
було сьвяткувати паски в той день; і при-
ступили вони в той день перед Мойсея 
та перед Арона. 7І сказали сї люде до 
його: Ми нечисті від людського трупу; 
чому не вільно нам приносити дари Іоуо 
серед синів Ізрайлевих у призначений 
час? 8І каже до них Мойсей: Пождїть, я 
послухаю, що повелить Іоуо задля 
вас. 9І розмовляв Іоуо з Мойсейом ка-
жучи: 10Промов до синів Ізрайлевих і 
скажи: Коли хто з вас буде нечистий від 
трупа, чи буде в далекій дорозї, так усе 
таки мусить сьвяткувати паску Іоуо. 11У 
другому місяцї, на чотирнайцятий день, 
між двома вечорам, сьвяткувати муть її; 
з опрісноками й гіркими зіллями їсти муть 
її. 12Нїчого не зоставляти муть із неї до 
ранку, і кісток не ломити муть у їй; по всїм 
установам паски сьвяткувати муть 
її. 13Чоловік же чистий і що не в дорозї, 
а занедбав сьвяткувати паску, викоре-
ниться душа його зміж людей його; бо не 
принїс жертви Іоуо у призначений час; 
чоловік той нести ме свій гріх. 14А коли 
пробуває в вас приходень і хоче сьвятку-
вати паску Іоуо, то нехай сьвяткує по 
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установам паски і по приписам її. Уста-
нова буде одна про вас, і про приходня, і 
про землянина. 15Того ж дня, як постав-
лено храмину, вкривала хмара храмину 
намету сьвідчення; і звечора була вона 
над храминою наче поломя аж до ра-
нку. 16Так було щоразу: хмара вкривала 
її за дня, а наче поломя в ночі. 17І як пі-
днялась хмара над наметом, рушали в 
дорогу сини Ізрайлеві; на тому ж місцї, де 
хмара спускалась, там отаборувались Із-
райлеві сини. 18По слову Іоуо рушали в 
дорогу сини Ізрайлеві, і по слову Іоуо 
отаборувались; по всї днї як зоставалась 
хмара над храминою, стояли вони табо-
ром. 19І як хмара стояла довгий час над 
храминою, тодї відправляли сини Ізрай-
леві службу Господеві й не рушали в до-
рогу. 20І тодї ж стояла хмара тільки кі-
лька день над храминою: - по слову Іоуо 
ставали табором вони, і по слову Іоуо ру-
шали дальше. 21І бувало, що зостава-
лась хмара з вечора до ранку, а враньцї 
піднялась хмара, тодї рушали вони в до-
рогу; або один день і одну ніч, і хмара пі-
днялась, то рушали вони дальше; 22Або 
два днї, або місяць, або й довше; як зо-
ставалась хмара над храминою спочива-
ючи над нею, то стояли сини Ізрайлеві 
табором і не пускались в дорогу; а як пі-
днялась вона, в гору, тодї йшли в до-
рогу. 23По слову Іоуо становились вони 
станом, і по слову Іоуо рушали дальше; 
пильнували вони служби Іоуо по слову 
Іоуо через Мойсея. 

10І рече Іоуо Мойсейові: 2Зроби собі дві 
срібні труби; кованої роботи зробиш їх, і 
будуть вони тобі на те, щоб скликати гро-
маду і щоб рушити табором. 3І як затру-
блять у них, то збереться до тебе вся 
громада коло входу в соборний на-
мет. 4Як же тілько в одну затрублять, так 
позбираються до тебе князї, тисяцькі Із-
раїля. 5А затрубите на трівогу, так поч-
нуть рушати табори, що стоять на схід 
соньця; 6А затрубите на трівогу вдруге, 
так рушати муть табори, що стоять на по-
луднї: як рушати муть вони, мусять тру-
бити. 7А як треба зібрати громаду, тру-
бити мете, тільки ж не на трівогу. 8Тру-
бити муть же в труби сини Арона, 

сьвященники. І буде се вам установою 
віковічньою в роди ваші. 9А як пійдете на 
війну в землї вашій проти ворога, що 
тїснить вас, так затрубите в труби на трі-
вогу; і погадається про вас перед Іоуо, 
Богом вашим, і вирятуєтесь від ворогів 
ваших. 10І в день радощів ваших і в пра-
зники ваші, і в новонастанню місяця ва-
шого, трубити мете в труби при всепа-
леннях ваших і при ваших жертвах мир-
них; і се буде нагадувати вас перед Бо-
гом вашим. Я Іоуо, Бог ваш. 11І було на 
другий рік, другого місяця, на двайцятий 
день, що знялась у гору хмара з храмини 
сьвідчення. 12І сини Ізрайлеві рушили 
чергою у Синайському степу; і спусти-
лась хмара в Паран-степу. 13І рушили 
табором по первий раз по слову Іоуо че-
рез Мойсея. 14І йшов наперед прапор 
табору синів Юди, по полкам їх; а над 
військом його був Нахзон Аминадабе-
нко. 15А над військом поколїння синів 
Іссахарових був Нетанеїль Зуаре-
нко; 16А над військом поколїння синів 
Зебулонових був Єлїаб Гелоненко. 17І 
зложено храмину, і рушили сини Герсо-
нові і сини Мерарієві, несучи хра-
мину. 18Рушив і прапор табору Рубена 
по полкам його, і над військом його був 
Єлизур Шедеуренко; 19А над військом 
поколїння синів Симеонових був Селу-
міїл Зуришадаєнко; 20А над військом си-
нів поколїння Гадового був Єлеасаф Де-
гуйленко; 21Рушили й Кегатїї, що несли 
сьвятиню; попереднї ж ставляли хра-
мину перш нїм ті прийшли. 22І прапор та-
бору синів Ефраїмових рушив по полках 
їх, і над військом їх був Елішама Амігуде-
нко. 23А над військом поколїння синів 
Манассевих був Гамалеїль Педазуре-
нко; 24А над військом поколїння синів 
Беняминових був Абидан Гидеоне-
нко. 25Рушив потім прапор табору синів 
Данових, що був задньою сторожею усїм 
таборам, по полках їх, і над військом його 
був Ахієзер Амішадаєнко; 26А над війсь-
ком поколїння синів Ассерових був Пагі-
їль Окраненко; 27А над військом по-
колїння синів Нафталїєвих був Агира 
Енаненко. 28Такою чергою рушали сини 
Ізрайлеві по полках своїх; і рушили вони 
в дорогу. 29І каже Мойсей Гобабові, 
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синові Регуїла, Мидіянїя, що був тестьом 
Мойсейові: Ми простуємо до того місця, 
що про його казав Іоуо: Оддам його вам. 
Ходи з нами, і добро зробимо тобі; бо 
Іоуо обіцяв добро Ізрайлеві. 30І каже він 
йому: Не пійду я з вами, а в землю мою і 
до родини моєї пійду; 31І каже він: Не по-
кидай же нас: ти бо знаєш, де нам ста-
вати табором в степу; і будеш ти нам 
очима. 32І станеться, як пійдеш із нами, і 
Іоуо вчинить нам добро, то й ми вчинимо 
добро тобі. 33І пустились вони в дорогу 
від гори Іоуо, і відійшли на три днї ходи, і 
скриня завіту Іоуо йшла три днї ходи пе-
ред ними, щоб знайти місця для їх відпо-
чинку; 34А хмара Іоуо була над ними в 
день, як рушали вони табором. 35І як пі-
днімали з місця скриню, так промовляв 
Мойсей: Встань, Іоуо, і розсиплються во-
роги твої, і ненавидники твої розбіжуться 
від лиця твого. 36А як остановлялась 
вона, тодї промовляв: Вертайся, Іоуе, до 
незлїчених тисячей Ізраїля! 

11І сталось що люде нарікали так, що 
опротивіло Іоуо; і як почув Іоуо наріканнє, 
запалав гнїв його, і спихнув огонь між 
ними, і став пожирати конець табору. 2І 
заголосили люде до Мойсея, і благав 
Мойсей Іоуо, та й потахла пожежа. 3І на-
звали те врочище Табера*, бо палало 
між ними поломя Іоуо. 4І почав мішаний 
народ, що був між ними, придумувати за-
баганки, та й сини Ізрайля плакали: Хто 
знов, мовляли, годувати ме нас мяси-
вом? 5Памятаємо рибу, що за дармо їли 
в Египтї, огірки й динї, пір і цибулю й че-
сник; 6А тепер прагне душа наша; нема 
нїчогісїнько, сама тільки манна перед 
очима нашими. 7А манна була наче 
насїння корияндрове, а барва її як 
бделїон. 8Блукали люде та й збирали її 
й мололи в жорнах, або товкли в ступах; 
і варили її в горшках, та й пекли з неї ба-
лабушки; а смаком була вона, як смак у 
макуха. 9І як падала роса на табір у ночі, 
то падала на його й манна. 10І як почув 
Мойсей людей, що плачуть по семях 
своїх, кожне коло входу до свого шатра, 
і вельми запалав гнїв Іоуо, то стало тя-
жко Мойсейові. 11І промовив Мойсей до 
Іоуо: Про що зробив єси горе слузї 

твому? І чом не знайшов я ласки перед 
лицем твоїм, що ваготу всього народу 
сего навалив єси на мене? 12Хиба ж я 
почав увесь народ той, або породив його, 
що ти промовив до мене: Неси його на 
лонї твому, як нянька носить дитя; неси 
його в землю, що клятьбою обіцяв її ба-
тькам їх? 13Звідки взяти менї мясива, 
щоб нагодувати ввесь оцей люд? бо з 
плачем приступають вони до мене, гово-
рючи: Дай нам мясива їсти! 14Не в мо-
готу менї одному нести люд сей; бо за 
важко на мене. 15І коли так чиниш зо 
мною, так уже, коли знайшов я ласку пе-
ред лицем твоїм, лучче погуби мене, і не-
хай не бачу горя більше. 16І рече Іоуо 
Мойсейові: Склич менї сїмдесять чоло-
віка із старшини в Ізраїля, про котрих 
знаєш, що вони старші між народом і 
проводорі його, і приведи їх до собор-
ного намету, щоб вони стояли там з то-
бою. 17І зійду я і поговоримо там з тобою, 
і возьму від духа, що на тобі, та й 
возложу на них, щоб несли з тобою тягар 
народу, та щоб не одному тобі нести 
його. 18А людям скажи: Осьвятїтесь на-
завтра, так і їсти мете мясиво; плакали 
бо ви в слухи Іоуо, говорючи: Хто дасть 
нам їсти мясиво? Та ж нам добре було в 
Египтї; і дасть вам Іоуо мясива, і їсти 
мете. 19Не один день їсти мете, і не два 
днї, і не пять день, і не десять день, і не 
двайцять день. 20А цїлий місяць, аж по-
кіль вертати меться і опротивіє вам; ви 
бо гордували Іоуо, що посеред вас, і пла-
кали перед ним, нарікаючи: Чого се ви-
йшли ми з Египту? 21І сказав Мойсей: 
Народу, що між ним обертаюсь, шістьде-
сять тисяч піхоти, а ти промовив: Дам їм 
мясива, щоб їли цїлий місяць. 22Хиба 
дрібну й буйну скотину повбивати, щоб 
стало для них? Або хиба забрати всю 
рибу, щоб стала для них? 23І рече Іоуо 
Мойсейові: Хиба ж за мала рука в Іоуо? 
Оце ж побачиш, чи справдиться слово 
моє, чи нї. 24І вийшов Мойсей, і промо-
вив до люду слова Іоуо, і зібрав сїмде-
сять чоловіка із старших народу і поста-
вив їх навкруги намету. 25І зійшов Іоуо у 
хмарі, і промовив до його, і взяв від духа, 
що був на йому, і положив на сїмдесять 
чоловіків старших. І сталось, як дух 
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спустився на них, так стали вони проро-
кували; та опісля перестали. 26Два ж чо-
ловіки остались в таборі: один на імя 
Ельдад, а другий на імя Медад. І спус-
тивсь на них дух, були вони записані, та 
не виходили до намету, і стали вони про-
рокувати в таборі. 27І прибіг якийсь мо-
лодик, та й розказав Мойсейові кажучи: 
Ельдад і Медад пророкують у таборі. 28І 
відказав Йозуа Нуненко, що вслуговував 
Мойсейові з малку, і каже до Мойсея: До-
бродїю мій, заборони їм. 29І каже йому 
Мойсей: Чого ти ревнуєш за мене? Не-
хай би ввесь люд Іоуо зробивсь проро-
ками, і щоб Іоуо послав на них духа 
свого. 30І вернувся Мойсей до табору, 
він і старші мужі Ізрайлеві. 31І повіяло ві-
тром від Іоуо, і нанесло перепелиць від 
моря, і накидало їх у табір, на день ходи 
в один бік і на день ходи в другий, навк-
руги табору до двох локтів поверх зе-
млї. 32І вийшли люди, і збирали перепе-
лицї увесь той день і всю ніч, і ввесь день 
другий; хто мало назбирав, у того було 
десять гомерів; і розложили їх собі про 
запас округи табору. 33Ще ж було мя-
сиво між зубами їх, ще не з'їли його, а 
гнїв Іоуо запалав на людей, і вдарив Іоуо 
їх тяжким помором. 34І назвали врочище 
те Киброт-Гаттаава*; бо там поховано 
людей, що були ласі. 35Од Киброт-
Гаттаави рушив люд до Газероту; і зупи-
нились вони в Газеротї. 

12Миряма ж та Арон нарікали на Мой-
сея за молодицю Кушицьку, що взяв її: 
бо Кушицьку молодицю взяв він для 
себе. 2І мовляли вони: Хиба ж тільки до 
Мойсея промовляв Іоуо? Хиба ж і не до 
нас так само промовляв він? І почув се 
Іоуо. 3А Мойсей та був собі вельми ти-
хий чоловік понад усї люде, що були на 
землї. 4І промовив Іоуо нараз до Мойсея, 
до Арона, і до Мирями: Ідїть, ви троє, у 
соборний намет. 5І зійшов Іоуо у хмар-
ному стовпі, та й став коло входу в намет, 
і покликав Арона і Миряму; і вийшли вони 
обоє. 6І рече: Ось вислухайте слова мої: 
Коли єсть пророк між вами, так се я, Іоуо, 
у видїнню йому відкриваюсь, ві снї го-
ворю з ним. 7Не такий слуга мій Мойсей. 
Він вірний в цїлім домі моїм; 8Устами до 

уст розмовляю з ним, не у видїнню, і не в 
загадках, а образ Іоуо бачить він. Як же 
не боялись ви говорити проти Мойсея, 
проти слуги мого? 9І запалав гнїв Іоуо 
проти них; і відійшов він. 10І відступила 
хмара від соборного намету; Миряма ж 
несподівано зробилась прокаженною, 
біла мов снїг. І обернувсь Арон до Ми-
рями, аж бачить вона прокажена. 11І 
каже Арон до Мойсея: Ой лихо, доб-
родїю мій! Не лїчи нам за гріх те, що по 
дурному вчинили ми, і за те, чим прови-
нили. 12Нехай вже не буде вона така, 
наче тая мертва дитина, що в неї тїло, як 
вийде з материної утроби, до половини 
зогнило! 13І кликав Мойсей до Іоуо, гово-
рючи: Ой, Боже, молю тебе, приверни їй 
здоровля! 14І рече Іоуо Мойсейові: А 
коли б отець її та плюнув їй у вічі, хиба ж 
би вона не була осоромлена на сїм 
день? Нехай зачинять її на сїм день за 
табором, а потім можуть приняти її до 
себе. 15І зачинено її за табором на сїм 
день, і не рушав люд в дорогу, аж як при-
лучено Миряму. 16Потім рушив люд од 
Газерота та й отаборивсь у Паран степу. 

13І рече Іоуо Мойсейові: 2Пішли людей 
на розглядини в Канаан землю, що дам 
її синам Ізрайлевим; по одному чолові-
кові з батьківських поколїнь їх пошлете їх, 
кожного князя спроміж їх. 3І післав їх 
Мойсей із Паран степу, по слову Іоуо, са-
міх таких людей що були голови в синів 
Ізрайлевих. 4А се ймення їх: Від по-
колїння Рубенового, Шамуа Сакуре-
нко; 5Від поколїння Симеонового, 
Шафат Хоріенко; 6Від поколїння Юди-
ного, Калеб Єфуненко; 7Від поколїння 
Іссахарового, Їгаль, син Йосифа; 8Від 
поколїння Ефраїмового, Гозей Нуне-
нко; 9Від поколїння Беняминового, 
Пальтїй Рафуенко; 10Від поколїння Зе-
булонового, Гаддієль Содіенко; 11Від 
поколїння Йосифового, роду Манассеє-
вого, Гаддій Сузіенко; 12Від поколїння 
Данового, Аммієль Гемалїенко; 13Від по-
колїння Ассерового, Сефур Михайле-
нко; 14Від поколїння Нефталїєвого, Наг-
бій Вафсіенко; 15Від поколїння Гадового, 
Геуель Махізенко. 16Се імення мужів 
громадських, що їх післав Мойсей 
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розгледїти землю. Гозейю ж Нуненка на-
звав Мойсей Йозуа. 17І післав їх Мойсей 
розгледїти Канаан землю, кажучи їм: 
Ідїте сюди на полудне, та й зійдете на 
гору. 18І подивитесь на землю, яка вона; 
і люд, що живе в їй, чи міцний, чи слабо-
витий, малий, чи великий; 19І яка земля 
та, де вони живуть, добра, чи зла, і які мі-
ста, що в їх живуть вони, табори, чи утве-
ржені міста? 20І яка земля: родюща вона, 
чи скуповата; чи є по їй дерево, чи нема? 
І бувайте сьміливі, та принесїть з плоду 
землї. А був тодї саме час, що дозрів ви-
ноград. 21І пійшли вони, розгледїли зе-
млю від Зин степу до Регобу, як ійти до 
Гамату. 22І повернули на полудне, і дій-
шли до Геброну, а там Ахіман, Сесай і 
Тальмай, дїти Енакові. Геброн же збудо-
вано за сїм років перед Зоаном в Еги-
птї. 23І дійшли до Єсколь долини, і зрі-
зали там вітку з однією гроною ягод, та й 
несли її два на жердцї, також і гранати і 
смокви. 24Урочище те названо Єсколь* 
долиною через виноград, що зрізали там 
сини Ізрайлеві. 25І вернулись вони після 
розглядин під конець сорока днїв; 26І 
йдучи прийшли до Мойсея та Арона, до 
всієї громади синів Ізрайлевих, у Паран 
степу, до Кадесу; і принесли вістку їм і 
всїй громадї і показали їм плоди зе-
млї. 27І оповідали йому кажучи: Прий-
шли ми в землю, де ти посилав нас, і 
справдї: тече вона молоком та медом, і 
се плоди її. 28Тільки що потужен люд, 
що живе в тій землї, і утверджені міста 
вельми великі; та й Енакових дїтей ба-
чили ми там. 29Амалик живе в землї по-
луденнїй, а Гетії, і Євузії, і Аморії живуть 
по горах, а Канаанїї живуть над морем і 
здовж берегів Іорданських. 30І втихоми-
рив Калеб людей, що противились Мой-
сейові, та й промовив: Пійдемо таки та й 
займем її, стане бо сили в нас впокорити 
її. 31Ті ж чоловіки, що з ним ходили у 
гори, мовляли: Не буде в нас сили увійти 
між сїх людей, вони бо сильнїйші, як 
ми. 32І рознесли вони між синами Ізрай-
левими недобрі вісти про землю, що ро-
зглядували самі, мовляючи: Земля, що 
нею проходили ми, щоб розвідати, така 
земля, що жере осадників своїх, і ввесь 
люд, що ми бачили серед неї, се люде 

великого росту. 33І бачили ми там веле-
тнїв, синів Енакових, з роду велетнїв; і 
самим нам здавалось, наче ми тая сара-
ньча, і такими ж були в очах їх. 

14І піднялась уся громада і зняла галас, 
і плакали люде всю ту ніч. 2І нарікали на 
Мойсея та на Арона всї сини Ізрайлеві, і 
мовляла до них вся громада: Ой, бодай 
би ми були померли в Египецькій землї, 
або коли б погибли в тій пустинї. 3І про 
що веде нас Іоуо у цю землю? Щоб поля-
гти від меча, та щоб жінки наші і дїти наші 
зробилися здобичею? Хиба ж не лучче 
нам, вернути в Египет? 4І мовляли одно 
одному: Виберемо собі голову над нами, 
та й вернемось в Египет? 5І впали Мой-
сей та Арон на лиця свої ниць перед 
усією громадою синів Ізрайлевих. 6А 
Йозуа Нуненко та Калеб Єфуненко, вони 
із тих, що ходили на розглядини в ту кра-
їну, пороздирали на собі одїж, 7І промо-
вили вони до всієї громади синів Ізрайле-
вих: Земля, що нею переходили ми, щоб 
розвідати, земля тая дуже, дуже до-
бра. 8Коли до нас милость Іоуо, так при-
веде нас він в цю землю, та й дасть нам 
її, земля ж ся тече молоком та ме-
дом. 9Тільки проти Іоуо не бунтуйтесь; і 
не лякайтесь людей в тій українї; бо вони 
будуть хлїбом про нас. Защити в них не 
стало, а Іоуо із нами; не лякайтесь їх! 10І 
сказала вся громада, щоб каміннєм по-
бити їх. Тодї обявилась слава Іоуо в со-
борному наметї перед усїма синами Із-
райлевими. 11І рече Іоуо Мойсейові. А 
докіль ще буде зневажати мене сей люд, 
і докіль ще не мати муть вони віри менї 
на всї знамена що я сотворив їх між 
ними? 12Вдарю на них мором і вигублю 
їх; і зроблю тебе народом, більшим і по-
тужніщим як вони. 13І промовив Мойсей 
до Іоуо: Почують се Египтяне; бо поту-
гою твоєю випровадив єси люд сей зміж 
них; 14І скажуть осадникам сієї країни, 
вони ж чули, що ти, Іоуе, посеред люду 
свого, що тебе, Іоуе, око в око бачять 
вони, та що хмара твоя стоїть над ними, 
і в хмаряному стовпі ти сам ідеш поперед 
ними за дня, в стовпі поломяному в 
ночі. 15А вбєш ти люд сей, як одного чо-
ловіка, тодї й говорити муть народи, що 
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чували про славу твою, кажучи: 16Тому 
повбивав Іоуо їх у степу, що не здолїв 
привести люд сей в ту землю, що про неї 
клявся їм. 17Нехай же оце возвели-
читься сила твоя, Господе, як обітував 
єси словами: 18Іоуо повільний до гнїву і 
великий милостю, прощає провину й пе-
реступи, хоч не вважає безвинним вину-
ватого, карає провину батьківську на си-
нах у третьому й четвертому 
колїнї. 19Прости ж провину люду сього 
по великому милосердю твому, так як 
простив єси людові сьому від Египту аж 
досї! 20І рече Іоуо: Прощаю по слову 
твому. 21Но все таки, так існо, як я живий, 
сповниться вся земля славою Іоуо; 22Всї 
ж люде ті, що вбачали славу мою і зна-
мення мої, що я сотворив їх у Египтї і в 
степу, і спокушували мене десять раз і не 
слухали голосу мого, 23Вони не по-
бачять землї, що про неї клявсь я бать-
кам їх, всї, що зневажили мене, не ба-
чити муть її. 24Но слугу мого Калеба, в 
котрого дух инший, і котрий пійшов за 
мною, приведу в землю, до якої сам він 
ходив, і внаслїдує її насїннє його. 25Ама-
ликії ж та Канаанїї живуть у долинї; зав-
тра обернїтесь і рушайте в степ по до-
розї до Червоного моря. 26І рече Іоуо 
Мойсейові й Аронові: 27Як довго терпіти 
менї сю ледачу громаду, що нарікає на 
мене? Чув я наріканнє синів Ізраїля, кот-
рим дорікають менї. 28Скажи їм: Як жив 
я, мовить Іоуо: як мовляли ви в слухи 
менї, так і зроблю з вами. 29В пустинї сїй 
поляжуть ваші трупи, всї перелїчені ваші 
по всїй вашій лїчбі, од двайцяти років і 
старше, що нарікали на мене. 30Опріч 
Калеба Єфуненка та Йозуї Нуненка не 
увійдете ви в землю, котру оддати вам 
на оселю я, піднявши руку мою, клявся: 
приведу вас у неї. 31Дїточок же ваших, 
про котрих ви мовляли, що здобичею 
вони будуть, їх приведу туди, нехай пі-
знають землю, котрою ви горду-
вали. 32Ви ж поляжете трупом в сьому 
степу; 33А дїти ваші будуть попасати в 
пустинї сорок років і носити блудування 
ваші, покіль не поляжете всї трупом у 
степу. 34По лїчбі сорока днїв, що ходили 
ви в землю на розвідини, ви понесете 
кару за гріхи ваші сорок років, один рік за 

один день, щоб ви зрозуміли, що се зна-
чить, як я одвернусь від вас. 35Сам я, 
Іоуо, говорю і зроблю так з ледачою сією 
громадою, що встала проти мене! У 
степу сьому вони погибнуть і пом-
руть. 36І чоловіки, що посилав їх Мойсей 
на розвідини в ту землю, і що вернув-
шись, рознесли погану поголоску про сю 
землю, і довели цїлу громаду до нарі-
кання на мене. 37Ті мужі, що рознесли 
погану поголоску про землю, померли 
від пошестї перед Іоуо. 38Но Йозуа 
Нуненко та Калеб Єфуненко зостались 
живими із тих чоловіків, що ходили на 
провідки землї. 39І як промовив Мойсей 
слова ті до всїх синів Ізрайлевих, то су-
мували люде вельми. 40І вставши 
вранцї, щоб зійти на верховини гір, ка-
зали: Ось ми ту і рушимо до того місця, 
про яке казав Іоуо; бо ми провинили. 41І 
каже Мойсей: Чого ви хочете пересту-
пити слово Іоуо? Не вдасться бо 
вам! 42Не рушайте в гори, бо нема Іоуо 
між вами; а то побють вас вороги 
ваші; 43Бо там Амелекії та Канаанїї пе-
ред вами, і поляжете від меча їх. Ви од-
вернулись від Іоуо; тому не буде Іоуо з 
вами. 44Та з'осьмілились вони піднятись 
на гірські верховини; тільки скриня завіту 
Іоуо і Мойсей не рушили із табору. І зій-
шли з гори Амаликії та Канаанїї, що жили 
на тих горах, та й побили їх, і загнали аж 
до Горми. 

15І рече Іоуо Мойсейові: 2Промов до си-
нів Ізраїля і скажи їм: Як прийдете у зе-
млю оселї вашої, що дам вам, 3І прино-
сити мете огняну жертву Іоуо, жертву 
всепалення чи то жертву заколення, щоб 
сповнити обітницю, чи добровільні дари 
у празники ваші, щоб закурити Іоуо любі 
пахощі з буйної чи з дрібної ско-
тини: 4Так мусить той, хто приносить 
Іоуо приношеннє своє, як хлїбну жертву 
принести: десятину ефи муки пшеничної, 
змішаної з четвертиною гіна олїї, 5А як 
ливну жертву принесеш до жертви все-
палення чи то заколення, на кожну вівцю 
одного гіна вина. 6Або при баранї прине-
сеш три десятин ефи муки пшеничної, 
змішаної з третиною гіна олїї; 7А як ли-
вну жертву подаси третину гіна вина; 
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любі пахощі Іоуо. 8А як принесеш бичка 
на жертву всепалення, чи на жертву за-
колення, щоб сповнити обітницю, чи на 
жертву мирну Іоуо, 9Так нехай прино-
сять до бичка як хлїбну жертву: три деся-
тин ефи муки пшеничної, змішаної з по-
ловиною гіна олїї; 10А як жертву ливну 
принесеш половину гіна вина: пахощі 
любі Іоуо. 11Так будуть робити при кож-
ному приношенню вола чи барана чи із 
овець, чи з кіз; 12Дивлючись по лїчбі, скі-
лько жертвуєте, робити мете так, при ко-
жному приношенню по лїчбі їх. 13Всякий 
землянин мусить чинити се приносючи 
огняну жертву любих пахощів Іоуо. 14А 
коли пробуває в вас чужоземець, чи хто 
б то нї був між вами, в родах ваших, і 
приносить огняну жертву любих пахощів 
Іоуо, то нехай і він так робить, як ви ро-
бите. 15Що до громади, то установа 
одна про вас і про приходня, що між вами 
пробуває; установа віковічня в роди 
ваші: як ви, так і приходень буде перед 
Іоуо. 16Закон один і одно право буде для 
вас і для приходня, що пробуває між 
вами. 17І рече Іоуо до Мойсея: 18Про-
мов до синів Ізрайлевих, і скажи їм: Як 
прийдете в землю, що в неї сам я при-
веду вас, 19Так починаючи їсти хлїб з 
тієї землї, мусите принести жертву 
Іоуо: 20Як первоплід з тїста вашого при-
несете колача на жертву возношення; як 
жертву з току принесете його. 21Від пер-
вого тїста вашого мусите давати Іоуо же-
ртву возношення в роди ваші. 22А коли 
незнавши согрішите, і не сповните всї за-
повідї сї, що промовив Іоуо до Мой-
сея, 23І не сповните все те, що вам по-
велїв Іоуо через Мойсея, з того часу, як 
дав Іоуо заповідї, і потім у родах ва-
ших, 24То вчините ось що: Коли за 
очима в громади, через помилку ста-
неться, тодї мусить уся громада приве-
сти бичка на всепаленнє про любі Іоуо 
пахощі, з дарами його хлїбними і лив-
ними, по установі, і одного козла на жер-
тву за гріх. 25І відпокутує сьвященник за 
всю громаду синів Ізрайлевих, і прос-
титься їм; бо через помилку стався гріх 
сей, а вони подали свій принос, огняну 
жертву Іоуо, і принесли перед Іоуо свою 
жертву за гріх, за помилку свою. 26І 

проститься всїй громадї синів Ізрайлевих, 
і приходневі, що пробуває між ними; бо 
ввесь люд провинив помилкою. 27А коли 
одна яка душа согрішить помилкою, так 
мусить вона принести козу перволїтку на 
жертву за гріх. 28І відпокутує сьвящен-
ник за душу, що помилкою провинила, 
согрішивши ненарочно перед Іоуо, і буде 
вона спокутована і проститься їй. 29Для 
землянина між синами Ізрайлевими і для 
приходня, що пробуває між ними, закон 
один мусить бути в вас про того, хто по-
милився. 30Но та душа, що піднявши 
руку кому що заподїє, чи він землянин, чи 
з приходнїв, наругався він з Іоуо; і вико-
ренити мусять сю душу із серед 
люду, 31Бо зневажив він слово Іоуо і 
зломив заповідь його; викорениться 
душа тая; гріх її на їй. 32І як були сини 
Ізрайлеві в пустинї, так знайшли чоло-
віка, що збирав дрова в субітнїй день. 33І 
взяли його ті, що знайшли, як він збирав 
дрова, та й привели до Мойсея і до 
Арона і до всієї громади. 34Та й віддали 
його під сторожу; бо не знати було, що з 
ним чинити. 35І сказав Мойсей: Вмерти 
мусить чоловік сей; нехай закидає його 
каміннєм вся громада за табором. 36І ви-
вела його вся громада за табір, та й за-
кидала каміннєм, і погиб він, як повелїв 
Іоуо Мойсейові. 37І рече Іоуо до Мой-
сея: 38Промов до синів Ізрайлевих і 
скажи їм, щоб робили собі кутаси на кін-
цях верхньої одежі своєї в родах їх, і щоб 
причіпили до кутасів одежі шнурок з бла-
вату. 39І будуть вам кутаси на те, щоб ви, 
бачивши їх, згадували про всї заповідї 
Іоуо, і сповняли їх, і щоб ви не подава-
лись за серцем і очима вашими, що по-
ривають вас до блудування; 40Щоб ви 
памятали і сповняли всї заповідї мої й 
були сьвятими в Бога вашого. Я Іоуо, Бог 
ваш, що вивів вас із Египецької землї, 
щоб вам бути Богом. Я Іоуо, Бог ваш. 

16Уперся Кораг, син Їзгара, сина Кегаа, 
сина Левієвого, а з ним Датан та Абірам 
Елїабенки та Он Пелетієнко, сини Рубе-
нові, 2Та й встали вони проти Мойсея, і з 
ними двістї пятьдесять чоловіка із синів 
Ізраїля, князї громадські, покликані до 
ради громадської люде знамениті. 3І 



ЧИСЛА 

121 

зібрались вони проти Мойсея та Арона, і 
промовили до них: Годї вам! Бо ж уся 
громада сьвята і Господь серед неї. Чого 
ж ви пнетесь високо над громадою Гос-
подньою? 4Почувши те Мойсей упав на 
лице своє. 5І промовив він до Корага й 
усієї роти його, і каже: Завтра сповістить 
Господь, хто його і хто сьвятий, щоб до-
пустити його до себе; кого він вибрав, 
того допустить до себе. 6Так учинїть: Не-
хай возьме з собою кадильницї Кораг і 
вся громада його, 7І завтра положіть у їх 
жару, і положіть на йому кадило перед 
Господом; і нехай буде так: той чоловік, 
що вибере його Господь, нехай буде 
сьвятим. Буде з вас, Левієві сини! 8І про-
мовив Мойсей до Корага: Слухайте ж, 
сини Левієві! 9Хиба мало вам, що Бог Із-
раїлїв вилучив вас із громади Ізраїля, 
щоб вам можна приближитись до його, 
щоб вам можна послугувати в храминї 
Господнїй та стояти перед громадою по-
слугуючи їй, 10Що удостоїв тебе і всїх 
братів твоїх, синів Левієвих з тобою, при-
ближитись до його? А вам ще й сьвящен-
ства захотїлось! 11Тим і повстали ви, ти 
і вся рота твоя проти Іоуо; бо що таке 
Арон, що ви нарікаєте на його? 12І піс-
лав Мойсей, щоб покликати Датана та 
Абірама Елїабенків, та вони сказали: Не 
пійдемо на гору! 13Хиба мало того, що 
ти вивів нас із землї текущої молоком та 
медом, щоб поморити нас в степу; ти хо-
чеш іще й царювати над нами? 14І нї в 
землю, текущу молоком та медом не 
привів єси нас, нї дав нам у наслїддє 
поля й виноградники! Хочеш людям сим 
очі виколити? Не пійдемо! 15І розлюти-
вся вельми Мойсей, і сказав до Іоуо: Не 
повертайсь до приносів їх! Нї одного 
осла не взяв я від них і не заподїяв зла 
нї одному з них. 16І сказав Мойсей до Ко-
рага: Ти і вся твоя громада, станьте ви 
завтра перед Іоуо, ти сам і вони і 
Арон. 17І нехай кожен візьме кадиль-
ницю свою і накладе у її кадила, і нехай 
принесе кожен свою кадильницю перед 
Іоуо, двістї і пятьдесять кадильниць; і ти 
і Арон, кожен кадильницю свою. 18І 
взяли вони кожен кадильницю свою, і по-
накладали в них жару, і понасипували в 
них кадила; та й приступили до входу в 

соборний намет, і Мойсей та Арон. 19І 
скликав Кораг проти них усю громаду до 
входу в соборний намет. 20І показалась 
слава Іоуо я перед всією громадою. І 
промовив Іоуо до Мойсея та Арона 
слова: 21Вилучтесь із між громади сієї, і 
погублю їх в одну мить ока. 22І впали 
вони ниць на лиця свої і сказали: Боже, 
ти Боже духів усякого тїла! Один чоловік 
согрішив, а гнїв би твій мав бути на всю 
громаду? 23І рече Іоуо Мойсе-
йові: 24Промов до громади і скажи: Відс-
тупіть геть навкруги від наметів Корага, 
Датана й Абірама. 25І встав Мойсей, і 
пійшов до Датана й Абірама, і пійшли за 
ним старші мужі Ізраїля. 26І промовив 
він до громади кажучи: Відступіте ж від 
наметів сих безбожних людей, і не тор-
кайте нїчого їх, щоб не погибнути вам у 
всїх гріхах їх. 27І відступили вони геть 
навкруги від храмини Корага, Датана та 
Абірама. А Датан та Абірам, вийшовши 
стояли коло входу в намети свої з жін-
ками своїми й дїтьми своїми і з немовля-
тами своїми. 28І сказав Мойсей: По тому 
зрозумієте ви, що Іоуо післав мене сот-
ворити всї дїла сї, та що не по своїй волї 
вчинив я се: 29Коли вони помруть, як всї 
люде вмирають, і постигне їх така кара 
як всїх людей, то не послав мене 
Іоуо; 30Коли ж нечуване диво сотворить 
Іоуо, і роззявить земля уста свої та й про-
ковтне їх і все, що їх, і пійдуть живими під 
землю, тодї пізнаєте, що сї люде споне-
віряли Іоуо. 31І сталося, що як він скінь-
чив промовляти сї слова, 32Розступи-
лась земля під ними, і роззявила земля 
уста свої та й проглинула їх самих і домі-
вки їх і всїх людей, що були в Корага, і 
все майно. 33І провалились вони, і все 
що було їх, живими під землю, і покрила 
їх земля, і погинули вони спроміж гро-
мади. 34І ввесь Ізраїль, що був навкруги 
них, кинувсь навтеки, на зойк їх: казали 
бо вони: Коли б і нас не проглинула зе-
мля! 35І вийшов огонь від Іоуо, і пожер 
двістї чоловіка, що поприносили ка-
дила. 36І рече Іоуо Мойсейові: 37Скажи 
Елеазарові Ароненкові, сьвященникові, 
щоб повигрібав кадильницї із пожарища; 
і нехай порозкидає жар, вони бо посьвя-
чені. 38Із кадильниць тих чоловіків, що 
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согрішили, нехай пороблють із них тонкі 
бляхи, щоб ними покрити жертівника; бо 
принесли вони їх перед Іоуо, і тому стали 
вони посьвяченими; і будуть вони зна-
меннєм синам Ізрайлевим. 39І взяв Еле-
азар, сьвященник, кадильницї мідяні, що 
принесли погорівші, і поросплїскувано їх, 
щоб покрити жертівника, 40На спомин 
синам Ізрайлевим, щоб нїхто чужий, хто 
не з насїння Аронового, не приступав, ка-
дити перед Іоуо, щоб із ним не сталось, 
як з Корагом і з його громадою, як сказав 
йому Іоуо через Мойсея. 41Другого ж 
дня, стала нарікати вся громада Ізрай-
лева на Мойсея й Арона, мовляючи: Ви 
погубили люд Іоуо! 42І сталось, як зібра-
лась була громада проти Мойсея і Арона, 
так обернулись вони до соборного на-
мету, і се вкрила його хмара і явилась 
слава Іоуо. 43І приступили Мойсей та 
Арон перед соборний намет. 44І промо-
вив Іоуо до Мойсея кажучи: 45Підіймі-
тесь із серед громади сієї, так погублю їх 
в одну мить! І впали вони ниць на лиця 
свої. 46І каже Мойсей до Арона: Возьми 
кадильницю твою, та наклади в її жару із 
жертівника, і насип кадила, і йди скоріш 
у громаду, та спокутуй їх; бо спалахнув 
гнїв, від лиця Іоуо й пійшов помір. 47І 
взяв Арон кадильницю, як казав Мойсей, 
та й метнувсь між громаду, аж се поча-
лась морова кара між людьми. І насипав 
він кадила та й почав відправляти покуту 
за людей. 48І став він між мертвими і жи-
вими, і зупинилась морова кара. 49А 
було тих, що від морової пошестї поги-
бли, чотирнайцять тисяч і сїмсот, окрім 
тих, що померли задля Корага. 50І вер-
нувсь Арон до Мойсея, до входу в собо-
рний намет, і зупинилась морова по-
шесть. 

17І рече Іоуо до Мойсея: 2Промов до си-
нів Ізрайлевих, і візьми від них по прутові 
за кожний дім батьківський, від усїх 
князїв по домах батьківських їх, дванай-
цять прутів; імя кожного напиши на пру-
тові його. 3Імя ж Арона напишеш на пру-
тові Левія; один бо прут буде про кожну 
голову батьківських домів їх. 4І покла-
деш їх у соборному наметї перед сьвід-
ченнєм, де я бачусь із тобою. 5І 

процьвіте прут чоловіка того, котрого я 
виберу; і так втихомирю передо мною 
мирканнє синів Ізраїля, що нарікають на 
вас. 6І промовив Мойсей до синів Ізрай-
левих, і подали йому всї їх князї по пру-
тові за князя, по батьківських домах їх, 
дванайцять прутів; а прут Аронів був між 
їх прутами. 7І положив Мойсей прути пе-
ред Іоуо, в наметї сьвідчення. 8І сталось 
другого дня, як увійшов Мойсей у намет 
сьвідчення, і се, процьвів прут Аронів, з 
дому Левієвого: пустив він пупляшки, і 
зацьвів квітками, і зродив спілі 
микдали. 9І виніс Мойсей усї прути від 
лиця Іоуо до всїх синів Ізрайлевих, і по-
бачили вони, і взяли кожен прута 
свого. 10І рече Іоуо до Мойсея: Принеси 
назад прута Аронового перед сьвідченнє, 
щоб заховати його як знамя проти синів 
бунтовливих: і зробиш передо мною ко-
нець наріканню їх, та щоб не повмирали 
вони. 11І сповнив Мойсей усе; як запові-
дав йому Іоуо, так він вчинив. 12І промо-
вили синове Ізрайлеві до Мойсея, ка-
жучи: Дивись, ми пропадаємо, ми гинемо, 
всї ми згинемо! 13Хто тільки приступить 
до храмини Іоуо, вмирає; чи не всїм же 
нам прийдеться померти? 

18І промовив Іоуо до Арона: Ти сам і 
сини твої й батьківський дім твій з тобою 
мусите нести провину сьвятинї; і ти сам і 
сини твої з тобою мусите нести провину 
вашого сьвященства. 2Теж і браттє твоє 
з поколїння Левієвого, з поколїння ба-
тька твого нехай приближується з тобою, 
щоб вони були при тобі і вслуговували 
тобі; ти ж і сини твої з тобою, ви служити 
мете перед наметом сьвідчення. 3Нехай 
вони роблять службу коло тебе і коло 
всього намету; тільки до посуду сьвятинї 
і до жертівника нехай не приступають, 
щоб не померти їм, так їм як і вам. 4І бу-
дуть вони при тобі і доглядати муть собо-
рного намету при всїх службах в наметї, 
чужий же не сьміє приближатись до 
вас. 5І будете пильнувати догляду сьвя-
тинї і догляду жертівника, щоб не було 
вже гнїва на синів Ізраїля. 6Се я сам взяв 
братів ваших Левітів зміж синів Ізрайле-
вих; вам подаровано їх про Іоуо, на пос-
лугу при соборному наметї. 7Ти ж і сини 
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твої з тобою будете пильнувати сьвя-
щенства вашого у всьому, що належить 
до жертівника і в серединї за завісою, і 
так робити мете службу; вам передаю як 
дар службу сьвященства. Хто ж чужий 
приближиться, буде переданий 
смертї. 8І рече Іоуо Аронові: Се передав 
я тобі догляд моїх жертв підношення. Від 
усього, що присьвячують сини Ізрайлеві, 
оддав я тобі і синам твоїм, задля сьвя-
щенства вашого, віч-ну твою час-
тку. 9Ось що буде твоє від сьвятих по-
сьвятів, що не прийдуть на вогонь: всї 
дари їх, як всї жертви хлїбні, всї жертви 
за гріх, і всї жертви за провину, що вони 
приносять їх менї, як великі сьвятощі тобі 
вони і синам твоїм. 10У сьвятому місцї 
їсти меш їх, ввесь музький пол їсти ме їх; 
сьвятим се мусить бути тобі. 11І се буде 
твоє: возношення дарів їх і всї жертви 
гойдані синів Ізрайлевих; тобі і синам 
твоїм і дочкам твоїм з того віддав я як ві-
чну пайку; всякий чистий в дому твому 
може їх їсти. 12Все найлучче з олїї і все 
найлучче з винограду і зерна, їх перво-
плоди, що приносять їх Іоуо, тобі оддав 
я їх. 13Первоплоди з усього, що родить 
земля їх, що вони подають їх Іоуо, твої 
будуть; всякий чистий з дому твого може 
їх їсти. 14Усе посьвячене в Ізраїлї твоє 
буде. 15Все перворідне від усякого тїла, 
що приносять Іоуо, людина чи із скотини, 
буде твоє; тільки первородне дитя му-
сить бути викуплене, і первак із скотини 
нечистої мусить бути викуплений. 16І ті, 
що треба їх викупити, від одного місяця 
будуть викупляти їх по твому цїнуванню 
по пять секлїв срібла, по секлеві сьвятинї, 
двайцять гер в йому. 17Первородного ж 
бика, або первородного барана чи пер-
вородного козла не давати меш викупо-
вувати; присьвячені вони. Кровю їх бу-
деш кропити на жертівника і жир їх пус-
кати димом в огнянїй жертві, про любі па-
хощі Іоуо. 18І мясиво їх буде твоїм; як 
грудина жертви гойданої і як права лопа-
тка, твоє буде воно. 19Всї жертви по-
сьвятів, що підносять їх сини Ізраїля Іоуо, 
оддав я тобі і синам твоїм і дочкам твоїм 
з тобою, як віковічну частку; се завіт віч-
ний про тебе й про насїннє твоє з то-
бою. 20І рече Іоуо Аронові: У землї їх не 

мати меш жадного наслїддя, і частки в 
тебе не буде між ними. Сам я частка твоя 
і наслїддє твоє серед синів Ізрайле-
вих. 21І се дав я синам Левієвим замість 
наслїддя всї десятини Ізраїля за службу, 
що вони служать при соборному на-
метї. 22І більш не приступати муть си-
нове Ізрайлеві до соборного намету, щоб 
не взяти на душу гріха і не поме-
рти. 23Нехай Левіти служать службу при 
соборному наметї, і самі несуть гріх їх. 
Установа віковічня в роди ваші. А серед 
синів Ізрайлевих не мати муть жадного 
наслїддя; 24Бо десятину синів Ізрайле-
вих, що в жертву приносять Іоуо, дав я 
Левітам як наслїддє; тим то сказав я їм, 
що між синами Ізрайлевими не буде в 
них наслїддя. 25І промовив Іоуо до Мой-
сея, кажучи: 26А до Левітів скажеш так: 
Коли берете ви від синів Ізрайлевих де-
сятину, що дав я вам як наслїддє ваше, 
так мусите принести жертву возношення 
Іоуо, десятину від десятини. 27І 
полїчиться вам жертва возношення ва-
шого, як зерно з току і як достаток виног-
раднього точила. 28От же й ви мусите 
приносити жертву Іоуо від усїх десятин 
ваших, що берете їх від синів Ізраїля і да-
вати мете від всього Аронові сьвященни-
кові жертву возношення про Іоуо. 29Від 
усього, що принесуть вам, будете давати 
всяку жертву возношення Іоуо, посьвяти 
його з усього, що є найлучче. 30І казати 
меш їм: Коли принесете що найлучче з 
того, так полїчиться Левітам як дохід з 
току і як дохід з винограднього то-
чила. 31І можна вам їсти його в усякому 
місцї, вам самим і домам вашим; бо се 
вам плата за вашу службу в соборному 
наметї. 32І не буде вам за те гріха, коли 
що найлучче з того принесете, і не зне-
важите посьвятів синів Ізраїля і не пом-
рете. 

19І рече Іоуо Мойсейові та Аронові: Се 
установа закону, що заповідав Іоуо сло-
вами: 2Скажи синам Ізрайлевим, щоб 
привели до тебе ялівку руду, без скази, 
таку що нема хиби на нїй, що не було 
ярмо на нїй; 3І віддасьте її Елеазарові 
сьвященникові, і виведе він її геть перед 
табор, і заколють її перед ним. 4І візьме 
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Елеазар сьвященник крові її пальцем 
своїм, і покропить кровю на переднїй бік 
соборного намету сїм раз. 5І спалють 
ялівку перед очима його: шкіру її і мясиво 
її і кров її з гнойом її треба спалити. 6І ві-
зьме сьвященник дерева кедрового та 
іссопу й кармазину та й кине в середину 
поломя, як палити муть ялівку. 7І випере 
сьвященник одїж свою і викупає тїло 
своє в водї, а потім можна йому ввійти до 
табору; тільки ж нечистий буде сьвящен-
ник до вечора. 8І хто палив її, мусить ви-
прати одїж свою в водї, і викупати тїло 
своє в водї, і буде й він нечистим до ве-
чора. 9І збере попіл із ялівки який чистий 
чоловік, і висипить його за табором на 
місцї чистому; і буде він для громади си-
нів Ізраїля схований про воду очищення, 
що буде на очищеннє від гріха. 10І ви-
прати мусить, хто збірав попіл з ялівки, 
одїж свою, і буде до вечора нечистим. І 
буде синам Ізраїля і приходню, що про-
буває між ними, віковічною встано-
вою. 11Хто доторкнеться мерця, трупа 
якої людини, нечистий буде сїм 
день. 12Мусить очиститись водою сією 
на третий день, і стане на семий день чи-
стим; а як не очиститься на третїй день, 
так не буде на семий день чис-
тим. 13Всякий, хто доторкнеться мерця, 
трупа якої людини, що вмерла, і не очис-
титься, той опоганив храмину Іоуо; вико-
ренитись мусить ся душа з Ізраїля. Во-
дою очищення він не покроплений, тому 
він нечистий; нечистота його ще на 
йому. 14Се закон про людину, що вме-
рла в наметї: кожний хто входив в намет, 
і кожний хто був у наметї, нечистим буде 
сїм день. 15І всяка одкрита посудина, на 
якій нема привязаної покришки, нечис-
тою буде. 16І всякій хто в чистому полї 
торкнеться до вбитого мечем, чи до ме-
рця, чи до костей чоловічих, чи до домо-
вини, буде сїм день нечистим. 17І возь-
муть, про нечистого, попелу із жертви 
спаленої на очищеннє, і наллють на його 
води текучої в посудину. 18І візьме чис-
тий чоловік гіссопу та й умочить у воду, 
та й покропить на намет і на всю посу-
дину і на всїх людей, що там будуть, і на 
того, що торкнувсь до костей, чи до вби-
того, чи до мерця, чи до домовини. 19І 

кропити ме чистий на нечистого на 
третїй день і на семий день; і очистить 
його на семий день; і випере він одїж 
свою і викупає тїло своє в водї, і стане він 
чистим увечорі. 20Коли ж людина яка 
стане нечиста і не очиститься, душу таку 
треба викоренити спроміж громади; бо 
сьвятиню Іоуо вона опоганила: водою 
очищення не покроплено її, нечиста 
вона. 21І буде се в вас установою віч-
ньою. І хто кропить очищаючою водою, 
мусить випрати одїж свою, і хто приторк-
неться до очищаючої води, нечистим 
буде до вечора. 22І все, до чого притор-
кнеться нечистий, стане нечистим, і хто 
приторкнувся його, нечистим буде до ве-
чора. 

20І прийшли сини Ізрайлеві цїлою гро-
мадою в степ Зин, первого місяця; і оста-
новився народ в Кадесї; і вмерла там 
Миряма, і поховано її там. 2І не стало 
води для громади, і зібрались вони проти 
Мойсея і Арона. 3І сварились люде з 
Мойсейом і з Ароном, мовляючи: Лучче 
було б нам померти тодї, як померло 
браттє наше перед Іоуо! 4Та на що при-
вели ви громаду Іоуо в цей степ, щоб і 
нам тут погибнути і скотинї нашій? 5І 
нащо вивели ви нас із Египту, щоб заве-
сти нас у се ледаче врочище? Нема ту нї 
землї на сїйбу, нї смоківниць, нї вино-
граду, нї гранат, і навіть води нїде напи-
тись. 6І пійшов Мойсей з Ароном від гро-
мади до входу в соборний намет, і впали 
ниць на лиця свої; і явилась їм слава 
Іоуо. 7І промовив Іоуо до Мойсея: ка-
жучи: 8Возьми жезло та збери громаду, 
ти й твій брат Арон, і покличте до скелї 
перед очима їх; і дасть вона вам воду 
свою, і виведеш їм воду із скелї, і напоїш 
громаду й скотину їх. 9І взяв Мойсей же-
зло од лиця Іоуо, як він повелїв йому. 10І 
зібрали Мойсей та Арон громаду перед 
скелею; і рече їм: Слухайте ж, ворохоб-
ники, чи добудемо з сієї скелї воду про 
вас? 11І підняв Мойсей руку та й вдарив 
скелю жезлом своїм двічі; і потекло бага-
цько води, і напилась громада й скотина 
їх. 12І рече Іоуо Мойсейові й Аронові: За 
те, що не няли ви менї віри, щоб осьвя-
тити мене в очу синів Ізраїля, за те не 
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приведете ви громади сієї в землю, що я 
надїлив їм. 13Се води Мериви, де свари-
лись Ізрайлеві сини з Іоуо, і він явив їм 
сьвятість свою. 14І післав Мойсей посли 
з Кадесу до царя Едомського: Так каже 
твій брат Ізраїль: Ти знаєш усї ті пригоди, 
що стались нам: 15Як батьки наші спус-
тились в Египет і ми жили в Египтї довгий 
час, і що Египтяне заподїяли нам і бать-
кам нашим. 16Тодї позвали ми до Іоуо, і 
він почув наш голос, і післав ангела та й 
вивів нас із Египту; і се ми в Кадесї містї, 
що на краю займища твого. 17Дозволь 
же нам пройти через твою землю! Не бу-
демо йти полями й виноградниками, і не 
будемо пити води з колодязїв; по царсь-
кій дорозї перейдемо, не будемо звер-
тати нї на право, нї на ліво, докіль не пе-
рейдемо займища твого. 18Та відказав 
йому Едом: Не переходити меш в мене; 
ато з мечем вийду проти тебе. 19І казали 
йому синове Ізрайлеві: Битим шляхом 
ми хочемо йти; а коли воду твою пити му 
я, чи скотина моя, так заплачу тобі за неї; 
тільки ногами моїми хочу перейти, більш 
нїчого. 20І каже: не можна щоб прохо-
дити! І вийшов Едом проти його з вели-
ким народом і з потужною рукою. 21І так 
не дав Едом Ізраїлеві перейти через зай-
мища свої, і звернув Ізраїль на бік від 
його. 22І рушили в дорогу від Кадесу, і 
прийшли сини Ізрайлеві, цїлою грома-
дою, до Ор гори. 23І рече Іоуо Мойсейові 
та Аронові під Ор-горою, на границях зе-
млї Едомової: 24Мусить прилучитись 
Арон до народу свого; бо не має він 
увійти в землю, що я віддав синам Ізрай-
левим за те, що ви противились по-
велїнню мому при водах Мериви. 25Во-
зьми Арона та Елеазара, сина його, та й 
приведи їх на Ор-гору; 26І знїми з Арона 
одїж його та вдягни в неї Елеазара, сина 
його, і прилучиться Арон і вмре там. 27І 
вчинив Мойсей, як заповідав Іоуо. І зій-
шли вони на гору перед очима в усієї гро-
мади. 28І зняв Мойсей з Арона одїж його, 
та й одягнув у неї Елеазара, сина його. І 
вмер Арон на верховинї Ор-гори. І спус-
тивсь із гори Мойсей та Елеазар. І поба-
чила вся громада, що вмер Арон, і пла-
кав увесь люд Ізраїльський трийцять 
день. 

21І прочув Канаанїй, царь Арадський, 
котрого осада була на полуднї, що йде 
Ізраїль шляхом до Атарима, і став би-
тись з Ізраїлем і позаймав деяких із між 
їх у полонь. 2І зробив обітницю Ізраїль 
перед Іоуо кажучи: Коли справдї віддаси 
люд сей в руки мої, так понищу городи їх 
до нащаду. 3І почув Іоуо голос Ізраїля, і 
віддав Канаанїїв в руки його; і він знищив 
їх і городи їх. І назвали врочище те Го-
рма*. 4І рушили дальше від Ор-гори 
шляхом до Червоного моря, щоб обми-
нути Едом землю. І впав дух у людей в 
дорозї. 5І почали люде говорити проти 
Бога і проти Мойсея: Нащо вивели ви нас, 
щоб нам повмирати в степу? Бо нема 
хлїба і нема води, і опротивіла нам вже 
тая нїкчемна пожива. 6І наслав Іоуо на 
люд гадюки сарафи, і кусали вони лю-
дей; і много люду вимерло в Ізра-
їлї. 7Тодї приступили люде до Мойсея та 
й промовили до його: Согрішили ми, бо 
говорили проти Іоуо і проти тебе; благай 
Іоуо, щоб відняв гадюк від нас. І благав 
Мойсей за люд, і рече Іоуо Мойсе-
йові: 8Зроби собі сарафа гадюку і повісь 
її на тику; і станеться, що як укусить кого 
гадюка, і він погляне на неї, то зоста-
неться живим. 9І зробив Мойсей гадюку 
мідяну, та й повісив її на тику; і сталося, 
що як укусила гадюка людину, і вона по-
зирнула на мідяну гадюку, то зісталась 
живою. 10І рушили сини Ізрайлеві в до-
рогу та й отаборились в Оботї. 11І ру-
шили дальше від Обота і стали табором 
в Іє-Абаримі у степу, що розкинувся пе-
ред Моабом на схід соньця. 12Звідтам 
рушили вони та й отаборились над пото-
ком Серед. 13А звідтам рушили вони да-
льше та й отаборились по другім боцї 
Арнона, що в степу, а виходить із за-
йманьщини Аморіїв. Бо Арнон границя 
Моабова, між Моабіями і Аморі-
ями. 14Тим то й сказано в книзї боїв 
Іоуо: 15Вагеб у Суфі і потоки Арнона; і 
злив потоків, що сягає до головного міста 
Ар, і тече по границї Моаба. 16А звідти 
рушили до Бейеру, се той колодязь, про 
котрого казав Іоуо сподь Мойсейові: 
Збери народ, і дам їм воду. 17Засьпівав 
тодї Ізраїль оцю пісню: У гору вода з ко-
лодязя! Сьпівайте про його! Колодязь 
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той самі князї копали, дуки з народу, і 
сам законодавець жезлом проби-
вали. 18А із степу добирались дальше 
до Маттана. 19Із Маттана в Нахалієль, а 
з Нахалієля до Бамота; 20А з Бамота в 
долину, що на полях Моаба, до верховин 
гори Пізга, що стремить над дикою поло-
ниною. 21І післав Ізраїль посли до Си-
гона, царя Аморійського, кажучи: 22Поз-
воль перейти через твою землю! Не бу-
демо звертати на поля і на виноградники, 
і не будемо пити води з колодязїв; шля-
хом царським ійти мемо, покіль перей-
демо твої займища. 23Та не дозволив 
Сигон Ізрайлеві перейти через за-
йманьщину свою; і зібрав Сигон увесь 
люд свій, та й вийшов проти Ізраїля в 
степ, і прийшов у Ягаз та й почав бити на 
Ізраїля. 24І побив його Ізраїль гострим 
мечем та й заняв його землю, від Арнона 
до Ябока, до синів Аммонових, Аммо-
нове бо займище було потужне. 25І взяв 
Ізраїль всї городи сї, і почав жити у всїх 
Аморійських городах, в Гесбонї та й у 
всїх приналежних містах. 26Бо Гесбон 
був город Сигона, царя Аморійського; а 
він бивсь із прежнїм царем Моабським, і 
взяв усю землю його до Арнона. 27Тим 
же то у пісьнї сьпівають: Ой рушаймо до 
Гесбона, цареві Сигону город пишний бу-
дувати, мурами твердити. 28Загорілось 
у Гесбонї у царя Сигона, і пожер огонь 
високі замки над Арноном. 29Горенько 
тобі, Моабе! Народе Камосів! Гинеш ма-
рно, і втїкають сини твої в ростїч; утїка-
ють, забувають давню свою славу, дочки 
ж твої в Аморія у неволї гинуть. 30Зруй-
новали ми осади Гесбон до Дибону, від 
Нофи огнем спалили села до Ме-
деби. 31І осївсь Ізраїль у землї Аморій-
ський. 32І післав Мойсей на провідки в 
город Язер, і взяли вони приналежні 
оселї його, і вигнав він Аморіїв, що там 
були. 33І повернули вони і пійшли шля-
хом до Базану. І вийшов Ог, царь Базан-
ський, проти них з усїм людом своїм во-
ювати з ними коло Едреї. 34І рече Іоуо 
до Мойсея: Не лякайся його; бо я віддав 
в руки твої його й увесь люд його; і чини 
із ними те, що вчинив із Сигоном, царем 
Аморійським, що жив у Гесбонї. 35І пов-
бивали вони його і синів його і ввесь люд 

його, так що не зістався нї один живий із 
них, та й заняли землю його. 

22І рушили сини Ізрайлеві та й отабори-
лись на рівнинї Моабський, по другім 
боцї Йордана навпроти Ерихону. 2І по-
бачив Балак Зипоренко усе, що заподїяв 
Ізраїль Аморіям. 3І боялись вельми Мо-
абії того люду, бо багацько було його, і 
великий пострах пійшов між Моабіями 
перед синами Ізраїля. 4І казали Моабії 
мужам старшим Мидіянським: Тепер 
обїсть голота ся навкруги нас усе, як 
обїдає віл траву у полї. А Балак Зипоре-
нко був тодї царем Моабським. 5І післав 
він посли до Білеама Беоренка в Петор, 
що над рікою Ефрат, в землї синів на-
рода його, щоб покликати його, і велів 
сказати йому: Ось вийшов люд із Египе-
цької землї; і укрив він лице землї, та й 
осївсь проти мене. 6Оце ж прийди та 
проклени менї сей люд: надто бо він по-
тужен проти мене. Може удасться менї, 
що подужаю його і вижену його з країни: 
Знаю бо, кого ти благословиш, той бла-
гословен буде, а кого ти прокленеш, той 
проклятим буде. 7І пійшли старші мужі 
Моабські і мужі Мидіянські, з дарунками 
в руках за закленаннє. І прийшли вони до 
Білеама, і промовили йому слова Бала-
кові. 8І каже він їм: Переночуйте тут сю 
ніч, і дам я вам відповідь, так як Іоуо менї 
скаже. І зістались князї Моабські в Біле-
ама. 9І прийшов Бог до Білеама і каже: 
Що се в тебе за люде? 10І каже Білеам 
Богу: Балак Зипоренко, царь Моабській 
послав сказати менї: 11Се люд вийшов із 
Египту й укрив лице землї. Оце ж прийди, 
проклени його менї; може буде в мене 
снага битись із ним і вижену їх. 12І каже 
Бог Білеамові: Не треба тобі йти з ними, 
не треба тобі проклинати люду; бо він 
благословений. 13І встав Білеам уранцї і 
сказав князям Балаковим: Ідїте в землю 
вашу; бо не схотїв Іоуо менї дозволити 
ійти з вами. 14І встали князї Моабські, і 
прийшли до Балака і кажуть: Не схотїв 
Білеам ійти з нами. 15Тодї післав Балак 
ще раз князїв, поважніщих, як ті, і було їх 
більше. 16І прийшли вони до Білеама і 
промовили до його: Так мовляє Балак 
Зипоренко: Нехай уже нїщо не зупиняє 
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тебе йти до мене: 17Бо шаною великою 
вшаную тебе і все, що скажеш менї, 
вчиню; прийди ж, та заклени менї народ 
той! 18І відказав Білеам, і сказав слугам 
Балаковим: Коли б давав менї Балак бу-
динок свій повен срібла й золота, так все 
таки не зміг би я переступити слова Іоуо, 
Бога мого, щоб вчинити чи мале чи ве-
лике. 19Тепер же зістаньтесь ту й ви на 
ніч, щоб довідатись менї, що скаже менї 
Іоуо. 20І прийшов Бог в ночі до Білеама і 
рече йому: Коли тебе звати прийшли 
люде, так заберись та йди з ними; та чи-
нити меш тільки те, що скажу тобі. 21І 
встав Білеам вранцї, і осїдлав ослицю 
свою, та й рушив в дорогу із князями Мо-
абськими. 22І запалав гнїв Божий за те, 
що він пійшов; і став ангел Іоуо на дорозї, 
щоб спинити його; а він їхав на ослицї 
своїй і двох молодиків його з ним. 23І по-
бачила ослиця ангела Іоуо, що стояв на 
дорозї, і голий міч його в руцї його. І зве-
рнула ослиця з дороги та й пійшла полем. 
І вдарив Білеам ослицю, щоб вернути її 
на дорогу. 24Но ангел Іоуо став у сутках 
між виноградниками: стїна з одного боку 
і стїна з другого боку. 25І як побачила ос-
лиця ангела Іоуо, примчала вона до 
стїни і притиснула ногу Білеамові до 
стїни; і ще раз ударив її. 26І пройшов 
дальш ангел Іоуо, та й став в узькому 
місцї, де не було дороги звернути, нї пра-
воруч, нї лїворуч. 27І побачила ослиця 
ангела Іоуо, та й лягла під Білеамом; і за-
палав Білеам гнївом, і вдарив він ослицю 
палицею. 28І відчинив Іоуо щелепи в ос-
лицї, і каже вона до Білеама: Що я тобі 
зробила, що бив єси мене оце три 
рази? 29І сказав Білеам до ослицї: Бо ти 
робила сьміх з мене; коли б у мене та був 
міч у руцї, то вбив би я тебе тепер. 30І 
каже ослиця до Білеама: Чи я ж не ос-
лиця твоя, що на їй ти їздиш з того часу, 
як почав жити на сьвітї та й до сього дня? 
Хиба ж ізвикла я чинити з тобою таке? А 
він каже: Нї! 31Тодї розкрив Іоуо очі Біле-
амові, і побачив він ангела Іоуо, що сто-
їть на дорозї, і голий міч у руцї в його. І 
вклонивсь він; і склонив він лице своє до 
землї; 32І промовив до його ангел Іоуо: 
Защо оце вдарив єси ослицю твою три 
рази? Се сам я вийшов перебивати тобі; 

бо погибельна стежка твоя передо 
мною. 33І бачила мене ослиця та й звер-
тала оце передо мною три рази. Коли б 
не звертала вона передо мною, так нинї 
вбив би я тебе; а зоставив би її жи-
вою. 34І каже Білеам до ангела Іоуо: Со-
грішив я; бо не знав, що ти стояв проти 
мене на стежцї. Оце ж коли негаразд 
воно в очу в тебе, так вернусь. 35І каже 
ангел Іоуо до Білеама: Ійди з людьми, но 
тільки мусиш те промовляти, що скажу 
тобі. І пійшов Білеам із князями Балако-
вими. 36І почув Балак, що прибув Білеам, 
і вийшов він на зустріч йому в Ір-Моаб, 
на побережю Арнона, що на самому 
краю займища. 37І каже Балак до Біле-
ама: Хиба ж не посилав я нарочно до 
тебе кликати тебе? Чом не прибував єси 
до мене? Чи то ж я справдї не спромігся 
б ушанувати тебе? 38І каже Білеам до 
Балака: Се прибув я до тебе, та хиба моя 
воля промовляти що небудь? Слово, що 
кладе Бог в уста менї, те промовляти 
му. 39І рушили Білеам з Балаком, і при-
були вони в Кірият-Ензот. 40І принїс Ба-
лак жертву з буйної й дрібної скотини, та 
й послав Білеамові та князям, що були з 
ним. 41І сталось воно вранцї, що взяв 
Балак Білеама та й привів його на верхи 
Бааля, щоб він побачив із відти народ, 
що стояв зпереду. 

23І каже Білеам до Балака: Постав менї 
ту сїм жертівників, і наготов менї семеро 
бичків і семеро баранів. 2І вчинив Балак 
те, що сказав Білеам. І жертвували Ба-
лак і Білеам бичка й барана на кожному 
жертівнику. 3І каже Білеам до Балака: 
Стань коло всепалення твого, а я пійду: 
може стріне Іоуо мене, і що покаже він 
менї, те перекажу тобі. І пійшов на без-
лїсний верх гори. 4І стрів Бог Білеама, і 
він каже до його: Сїм жертівників поста-
вив я, і принїс бичка й барана на кожному 
жертівнику. 5І вложив Іоуо слово в уста 
Білеамові і промовив: Вернись до Ба-
лака і говори так: 6І вернувсь він до його; 
і се стояв він коло всепалення свого, сам 
він і всї князї Моаба. 7І почав він річ свою 
і промовив: Закликав мене з Арану Балак 
у гостину, з гір восточнїх царь Моабський 
у свою країну: Прийди, будеш ту Якова 
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клясти-проклинати; прийди, будеш в Із-
раїля долю відіймати. 8Як я, царю, того 
зважусь клясти-проклинати, кого Бог 
сподобив ласки, Іоуо благодати? 9Я на 
його з гір високих пильно позираю, із вер-
хів очима всюди його проводжаю. Се той 
люд, що від народів окрім пробуває, між 
народами нїкого рідного не має. 10Хто 
Якова та злїчив би пісок під ногами? Ми-
рияди Ізраїля хто порахував би? Коли б 
менї так праведно, як і їм вмирати, я не 
знаю, чого в світї кращого й бажати. 11І 
каже Балак Білеамові: Що ти вчинив ізо 
мною? Проклясти вороги мої взяв я тебе, 
і се ти навіть благословляєш їх! 12І від-
повів той, кажучи: Хиба того, що вложив 
Іоуо в уста менї, не годиться менї ви-
явити? 13І каже йому Балак: Ходїмо зо 
мною на инше місце, звідкіля мож поба-
чити їх; та тільки тих, що поперед, бачити 
меш їх, а всїх не побачиш. І проклени 
менї їх ізвідтам. 14І вивів його на поле 
сторожі, на верховину Пісги-гори, і поста-
вив там сїм жертівників, і принїс бичка й 
барана на кожному жертівнику. 15І каже 
він Балакові: Стань ту коло всепалення 
твого, а я піду там на зустріч. 16І зустрів 
Іоуо Білеама, і вложив слово йому в уста, 
і рече: Вернись до Балака і так промов-
ляти меш. 17І прийшов він до його; і се 
стоїть він коло всепалення, і князї Моаб-
ські з ним. 18І каже йому Балак: Що про-
мовив Іоуо? 19І почав він приповідь свою 
і промовив: Встань, Балаче, та послухай, 
зрозумій, Зипорів сину! 20Бог, не чоловік 
той льживий, щоб туманити людину. Ска-
зав би він, та й не вдїяв? Нї, по віки так 
не буде! Він сказав, та й не справдив би? 
Се ж не ми, химерні люде. 21Звелїв він 
благословити, я благословив, не сумни-
вся, щоб Яков по Божій волї нїчим в 
сьвітї не журився. 22Іоуо, Бог його, по 
віки з ним пробуває, голубить, і труба 
його царськая голосно рокоче, тру-
бить. 23Вивів люд свій із Египту, визво-
лив з ярма, з неволї, мов той ріг у одно-
рога, сила його в дикім полї. 24На Якова 
в нас не буде, ворожби чи то проклону: 
про Ізраїля всї люде скажуть: Бог його 
воздвигнув. 25Мов левиця устає він, і 
мов лев стрибає в гору; ляже, як пожер 
здобичу та напивсь крові з улову. 26І 

каже Балак Білеамові: Лучче вже й не 
проклинай їх, і не благословляй. 27І від-
повів Білеам, і каже Балакові: Хиба не ка-
зав я тобі, що все, що промовив Іоуо, 
мушу сповнити. 28І каже Балак Білеа-
мові: Ось ходїмо, візьму тебе в друге мі-
сце. Може, Богу буде вгодно, щоб ти про-
кляв їх ізвідтам. 29І взяв Балак Білеама 
на верх Пеора, що стремить на рівнинї 
пустинї. І каже Білеам Балакові: 30Вис-
тав менї ту сїм жертівників, і приготов 
менї ту семеро бичків і семеро бара-
нів. 31І вчинив Балак, що сказав йому Бі-
леам, і жертвував він бичка й барана на 
кожному жертівнику. 

24І побачив Білеам, що добре в очу в 
Іоуо благословити Ізраїля, і не пійшов, як 
перші рази, на ворожбу, а став лицем до 
степу. 2І зняв Білеам очі, та й побачив Із-
раїля, що таборивсь по поколїннях своїх, 
і зійшов на його дух Божий. 3І почав він 
приповідь свою і промовив: Білеам, син 
Беорія, до вас промовляє, той, кому, від-
крились очі, рече і звіщає. 4Той рече, хто 
чув од Бога сї слова пророчі; всемогу-
щого він бачив, і чув серед ночі. 5Ой 
Якове! що за гарні намети у тебе! Ізра-
їлю! Що за шатра в тебе таборові! 6Мов 
долини розпростерлись пишно та роскі-
шно, мов дуброви над рікою, що Іоуо са-
див їх; мов кедри понад водою високо 
знялися, розростаючись по всяк час на-
дять, ваблять око. 7Лити меш ти воду з 
відер, щоб твоє насїннє виростало й про-
цьвітало на впокійних водах. Царь його 
ще переважить і царя Агага; царство 
його візьме гору над всїма царст-
вами. 8Вивів Бог його з Египту, силу од-
норожу; ворогів всїх пожере він, побє всї 
народи; поборовши їх потрощить костї в 
дикім полї; стрілами він повбиває усїх їх 
запеклих. 9Ліг як лев він опочити, хто 
його розбудить? Благо, хто тобі радїє та 
благословляє; проклять, хто тебе не лю-
бить, клене, проклинає! 10І запалав гнї-
вом Балак на Білеама, і сплесне він ру-
ками, і каже Балак Білеамові: Проклясти 
вороги мої покликав я тебе, і се навіть 
благословеннєм благословив єси їх оце 
вже три рази. 11Утїкай же до своєї домі-
вки! Хотїв я шаною вшанувати тебе; та 
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се вдержав тебе Іоуо од пошано-
вання. 12І каже Білеам Балакові: Хиба ж 
я й послам твоїм, що посилав їх єси до 
мене, не казав: 13Коли б давав менї Ба-
лак будинок свій повен срібла та золота, 
не переступив би я слова Іоуо, вчинити 
що доброго, чи лихого по своїй волї. Що 
промовить Іоуо, те й мушу мов-
ляти. 14Тепер ж оце йду до мого люду. 
Ходїмо, так виявлю тобі, що робити ме 
навпослї народ той з твоїм народом. 15І 
почавши приповідь свою промовив він: 
Білеам се Беоренко рече-промовляє, 
той кому відкрито очі, рече і зві-
щає. 16Той, хто чув од Бога слово в ночі, 
в сновидїннї, очі ж мав тодї закриті, а все 
ж таки бачив. 17Бачу його перед віччу, 
тільки не сьогоднї, бачу його, та не збли-
зька, чую в мому дусї: сходить зоря із 
Якова, здіймається берло з Ізраїля, та й 
поламле Моабіям роги. Сетовим синам 
потужно черепи потрощить, і виски їм не-
ощадно всїм порозбиває. 18Буде Едом із 
Сеїром у гіркій неволї, а Ізраїль добру 
славу дїлами здобуде. 19Із Якова вийде 
той, хто царів з їх престолів поскидає, і 
пустками городи поробить. 20Побачи-
вши ж Амалика, почав ще одну припо-
відь: Первим Амалик зробився між всїма 
царствами, та до впадку похилився, і 
буде остатнїм. 21А як побачив Кенїїв, 
сказав приповідь: Сїв ти, Кенїю, на скелї 
нерухомій твердо; 22Та Ассур тебе в тя-
жкую одведе неволю. 23Тодї сказав ще 
приповідь: Горе, горе, хто на сьвітї буде 
пробувати, як Господь такий допустить 
допуст на потужних! 24Припливуть з Кит-
тиму судна аж у тую землю, та й Ассу-
рове звоюють, підневолять царство. 25І 
встав Білеам та й пійшов і став жити в 
домівцї своїй; Балак теж пійшов своєю 
дорогою. 

25І жив Ізраїль у Ситтимі, і став блуду-
вати люд із дочками Моабовими; 2І 
стали вони кликати люд на жертви богам 
своїм. 3І їв люд і припадав ниць перед 
богами їх, і прихиливсь Ізраїль до Бааль-
Пеора. І запалав Іоуо гнївом на Ізра-
їля. 4І рече Іоуо до Мойсея: возьми всї 
голови людські та й повісь їх Іоуо проти 
соньця, щоб одвернувсь жар гнїва Іоуо 

від Ізраїля. 5І рече Мойсей суддям Ізрай-
левим: Нехай кожен із вас повбиває лю-
дей своїх, що прихилились до Бааль-Пе-
ора. 6І се прийшов один ізміж синів Із-
райлевих, і привів до браттї своєї Миді-
янїйку, перед очима Мойсея й перед 
очима всієї громади Ізрайлевої, як вони 
тодї плакали коло входу в соборний на-
мет. 7І побачив Пінегас, син Елеазара, 
сина Арона сьвященника, і встав ізміж 
громади, та взяв списа в руку. 8І пійшов 
він слїдом за чоловіком Ізраїльським у 
середину шатра, та й пробив їх обох, чо-
ловіка Ізраїльського й молодицю крізь 
животи їх. 9І зупинено помір між синами 
Ізраїля, а було мерцїв від помору двай-
цять і чотири тисячі. 10І рече Іоуо до 
Мойсея: 11Пінегас, син Елеазара, сина 
Арона сьвященника, одвернув ярость 
мою від синів Ізрайлевих, ревнуючи за 
мене проміж ними, щоб не я вигубив си-
нів Ізрайлевих в ревностї моїй. 12Тим же 
то промов: Се я даю йому завіт мого при-
миря. 13І буде він йому й насїнню його 
після його завітом сьвященства віковіч-
нього за те, що ревнував він за Бога 
свого, та й спокутував синів Ізрайле-
вих. 14Імя ж чоловіка Ізраїльського поги-
бшого, що проколено його з Мидіянїйкою, 
Зимрій Салусенко, князь батьківського 
дому Симеоніїв; 15На імя ж проколена 
молодиця Козбія, дочка Зура, голови од-
ного батьківського дому в Мидіянїїв. 16І 
рече Іоуо Мойсейові: 17Ворогуйте з Ми-
діянїями та й побивайте їх: бо по ворожи 
поступили вони з вами підступом своїм, 
затуманюючи вас Пеором і Козбією, доч-
кою князя Мидіянського, що вбито її під 
час мору задля Пеора. 

26І сталось послї мору, що рече Іоуо 
Мойсейові та Елеазарові, синові Арона 
сьвященника: 2Злїчи менї всю громаду 
синів Ізрайлевих од двайцяти років і ста-
рше, по їх батьківських домах, усїх здат-
них до війська в Ізраїлї. 3І розмовляли із 
ними Мойсей та Елеазар сьвященник на 
подїллю Моаба, над Йорданом, проти 
Ерихону, і казали вони: 4Злїчіть усїх од 
двайцяти років і старше, як заповідав 
Іоуо Мойсейові. І се синове Ізрайлеві, що 
вийшли з Египецької землї: 5Рубен, 



ЧИСЛА 

130 

первенець Ізраїлїв. Сини Рубенові: Га-
нох, від його родина Ганохіїв; Паллу, від 
його родина Паллуїв; 6Гезрон, від його 
родина Гезроніїв; Кармій, від його ро-
дина Карміїв. 7Се родини Рубенїїв. І 
було перелїчених їх сорок і три тисячі 
сїмсот і трийцять. 8А сини Палуєві: 
Елїаб. 9А сини Елїабові: Немуїль і Датан 
і Абирам; се ті покликані в громаду, що 
ворохобились проти Мойсея і Арона в 
ротї Корага, як нарікали на Іоуо. 10Но ро-
ззявила земля пельку свою та й прогли-
нула їх з Корагом, як погибла рота ся, що 
пожерло поломя їх: двістї і пятьдесять 
чоловіка; і стали вони знамям. 11Сини ж 
Корагові не погибли. 12Синове Симе-
онові по родинах їх: 13Немуїль, від його 
родина Немуйлїїв; Ямин, від його родина 
Яминїїв; Яхин, від його родина Яхиїїв; 
Зерах, від його родина Зерахіїв; Саул, 
від його родина Сауйліїв. 14Се родини 
Симеонїїв: двайцять дві тисячі і дві-
сті. 15Сини Гадові по родинах їх: Зефон, 
від його родина Зефонїїв; Гаггій, від його 
родина Гаггіїв; Шунїй, від його родина 
Шунїїв. 16Оснїй, від його родина Оснїїв; 
Ерій, від його родина Еріїв, 17Арод, від 
його родина Ародїїв; Аремій, від його ро-
дина Ареміїв. 18Се родини Гадові по пе-
релїчених їх: сорок тисяч і пять-
сот. 19Сини Юдині: Гер та Онан; та по-
мерли Гер і Онан в Канаан землї. 20І 
були Юдині сини по родинах їх: Шела, 
від його родина Шеланїїв. 21Перез, від 
його родина Перезіїв; Зерах, від його ро-
дина Зерахіїв. І були сини Перезові: Ге-
зрон, від його родина Гезронїїв; Гамуль, 
від його родина Гамулїїв. 22Се родини 
Юди, по перелїчених їх: сїмдесять шість 
тисяч і пятьсот. 23Синове Іссахарові по 
родинах їх: Тола, від його родина Толаїв; 
Пува, від його родина Пуваїв: 24Яшуб, 
від його родина Яшубіїв; Симрон, від 
його родина Симроніїв; 25Се родини 
Іссахарові, по перелїчених їх: шістьде-
сять чотири тисячі і триста. 26Синове 
Зебулонові по родинах їх: Серед, від 
його родина Середїїв; Елон, від його ро-
дина Елонїїв; Яхлеїль, від його родина 
Яхлеілїв. 27Се родини Зебулонїїв, по пе-
релїчених їх: шістьдесять тисяч і пять-
сот. 28Синове Йосифові, по родинах їх: 

Манассій і Ефраїм. 29Синове Манасїєві: 
Макир, від його родина Макиріїв, а Макир 
появив Гілеада; Гілеад, від його родина 
Гілеадїїв. 30Се синове Гілеадові: Їезер, 
від його родина Їезріїв; Гелек, від його 
родина Гелекіїв. 31Асриїль, від його ро-
дина Асрийлїїв, і Сихем, від його родина 
Сихеміїв; 32Шемида, від його родина 
Шемидїїв; Гефер, від його родина Гефе-
ріїв. 33У Зелофада ж Геференка не було 
синів; а імена дочок Зелофадових: Ма-
хля і Ноя, Хогля, Милка і Тирза. 34Се ро-
дини Манассієві, а перелїчених їх було: 
пятьдесять дві тисячі і сїмсот. 35Се си-
нове Ефраїмові по родинах їх: Шутелах, 
від його родина Шутеляхіїв; Бекер, від 
його родина Бекеріїв; Тахана, від його 
родина Таханїїв. 36А се сини Шуте-
ляхові: Еран, від його родина 
Еранїїв. 37Се родини синів Ефраїмових 
по перелїчених їх: трийцять дві тисячі і 
пятьсот. Се сини Йосифові по родинах 
їх: 38Синове Беняминові по родинах їх: 
Бела, від його родина Белаїв; Ашбель, 
від його родина Ашбелїїв; Ахирам, від 
його родина Ахираміїв; 39Сефуфам, від 
його родина Сефуфаміїв; Гуфам, від 
його родина Гуфаміїв. 40А сини в Бели 
були Ард і Нааман. Від Арда родина 
Ардїїв; від Наамана родина Наа-
манїїв. 41Се синове Беняминові по ро-
динах їх, а перелїчених їх сорок пять ти-
сяч і шістьсот. 42Се синове Данові по ро-
динах їх: Шухам, від його родина Шуха-
міїв. Се родина Данова по родинах 
їх. 43Усїх родин Шухаміїв по перелїче-
них їх: шістьдесять чотири тисячі і чоти-
риста. 44Синове Ассерові по родинах їх: 
Їмна, від його родина Їмнїїв; Їтва, від його 
родина Їтвіїв; Берія, від його родина Бе-
ріїв. 45Від синів Берії: Гебер, від його ро-
дина Гебріїв; Малкиїль, від його родина 
Малкиїлїв. 46А імя дочки Ассерової було 
Сераха. 47Се родини синів Ассерових по 
перелїчених їх: пятьдесять три тисячі і 
чотириста. 48Синове Нефталїєві по ро-
динах їх: Яхзеїль, від його родина Яхзеї-
лїв; Гунїй, від його родина Гуніїв; 49Езер, 
від його родина Езеріїв, Шіллем, від його 
родина Шіллеміїв. 50Се родини Наф-
талїєві, і перелїчених їх було сорок пять 
тисяч і чотириста. 51Се перелїчені сини 
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Ізрайлеві: шістьсот одна тисяча сїмсот і 
трийцять. 52І рече Іоуо Мойсе-
йові: 53Між тими подїлена мусить бути 
земля в наслїддє, по лїчбі імен. 54У кого 
богацько душ, побільшиш наслїддє його, 
а в кого мало душ, поменьшиш наслїддє 
його; кожному, дивлючись по перелїче-
них його, надїлиш наслїддє 
його. 55Тілько ж по жеребу буде роздї-
лена земля; по батьківських іменах на-
слїдувати муть її. 56Як випаде жереб, 
буде удїлене кожному наслїддє його, чи 
велике чи мале воно. 57А се перелїчені 
Левіти по родинах їх: Від Герзона родина 
Герзонїїв; від Кегата родина Ке-
гатїїв; 58Від Мерарія родина Мераріїв. 
Се родини Левітів: родина Либніїв, ро-
дина Геброніїв, родина Махлїїв, родина 
Мушлїїв, родина Коргіїв. А Кегат появив 
Амрама. 59А жінка Амрамова була на 
імя Йокебеда, дочка Левієва, що зро-
дила Левієві в Египтї. І породила вона 
Амрамові Арона й Мойсея, та Миряму, 
сестру їх. 60Аронові ж родились Надаб і 
Абигуй, Елеазар та Ітамар. 61І померли 
Надаб і Абигуй, як приносили чужий во-
гонь перед Іоуо. 62І було їх перелїчених 
двайцять і три тисячі, ввесь музький пол 
від одномісячних і старше; не перелїчив 
же їх між синами Ізрайлевими, бо не 
дано їм наслїддя між синами Ізрайле-
вими. 63Се ті, що перелїчили їх Мойсей 
та Елеазар при Йорданї, проти Ери-
хону. 64Та між сими не було нї одного 
чоловіка з тих, що були перелїчені від 
Мойсея та Арона сьвященника, як пе-
релїчували вони сини Ізраїля в Синайсь-
кому степу. 65Про них бо сказав Іоуо 
Мойсейові: Смертю помруть вони в 
степу, і не зістанеться з їх нї чоловіка, ок-
рім Калеба Єфуненка та Йозея Нуненка. 

27І приступили дочки Зелофхада, сина 
Гефера, сина Гілеада, сина Макіри, сина 
Манассії, із родини Манассії, сина Йо-
сифа, і се імена дочок його: Махля, Ноя 
та Хогля, та Милка та Тирза. 2І стали 
вони перед Мойсейом та Елеазаром 
сьвященником і перед князями й перед 
усією громадою, коло входу в соборний 
намет, і промовили: 3Батько наш умер у 
степу, хоть і не було його між ротою, що 

зібралась проти Іоуо в ротї Кораговій, та 
за свій гріх вмер він; синів же у його не 
було. 4Чому ж би мало пропасти імя пан-
отця нашого з роду його за те, що нема 
сина в його? Дай нам власність між бра-
тами батька нашого! 5І принїс Мойсей 
справу їх перед Іоуо. 6І рече Іоуо Мойсе-
йові: 7Праведно дочки Зелофхадові го-
ворять; треба ж тобі надїлити їм на-
слїдню державу між братами батька їх і 
нехай перейде на них батьківщина їх. 8А 
синам Ізраїля казати меш: Коли вмер чо-
ловік і нема в його сина, так мусите пе-
ревести наслїддє його на дочку його. 9А 
коли нема в його дочки, так оддасьте на-
слїддє його братові його. 10А коли нема 
в його братів, так оддасьте наслїддє його 
батьковим братам його. 11А коли нема 
братів у батька його, так оддасьте на-
слїддє родичові його, найближшому в 
родинї його, і держати ме його він. І буде 
се синам Ізрайлевим правосудня уста-
нова, як заповідав Іоуо Мойсейові. 12І 
рече Іоуо Мойсейові: Ізійди на Абарім 
гору, і побачиш землю, що я надїлив си-
нам Ізрайлевим. 13І як побачиш, так при-
лучишся до народу твого, як прилучивсь 
Арон, твій брат; 14Бо збунтувались ви 
проти слова мого в Зин степу, в час сва-
рки громадської, щоб явити сьвятость 
мою перед очима їх (се єсть при водах 
Мериви, у Кадесї, в Зин степу). 15І про-
мовив Мойсей до Іоуо, кажучи: 16 Іоуо, 
Боже духів усякого тїла, постав над гро-
мадою чоловіка, 17Щоб виходив і ввіхо-
див перед ними, і щоб виводив їх і вво-
див їх, щоб не була громада Іоуо, як 
отара, що нема в неї пастуха. 18І рече 
Іоуо Мойсейові: Возьми собі Йозея Нуне-
нка; чоловіка, в котрого дух, і положи на 
його руку твою; і постав його перед Еле-
азаром сьвященником і перед усією гро-
мадою. 19І дай йому повелїння перед 
очима їх. 20І удїли йому достойньства 
свого, щоб корилась йому вся громада 
синів Ізрайлевих. 21І нехай стане він пе-
ред Елеазаром сьвященником, а той пи-
тати ме за його про суд урім* Іоуо. По 
слову його вони виходити муть і по слову 
його ввіходити муть, він сам і всї сини Із-
райлеві з ним, уся громада. 22І вчинив 
Мойсей, як заповідав йому Іоуо, і взяв 
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Йозея і поставив його перед Елеазаром 
сьвященником і перед усією громадою; і 
положив руки на його і передав йому по-
велїння, як заповідав Іоуо через Мойсея. 

28І промовив Іоуо до Мойсея: 2Повели 
синам Ізрайлевим і скажи їм: Приноси 
мої, хлїб мій, на огняні жертви мої, на 
любі пахощі мої мусите приносити менї у 
призначений час. 3І скажи їм: Ось які ог-
няні жертви маєте приносити Іоуо: двоє 
ягнят перволїтних без скази, щодня, як 
повсячасне всепаленнє. 4Одно ягня при-
несеш уранцї, а друге ягня принесеш між 
двома вечорами; 5А як хлїбну жертву, 
одну десятину ефи муки пшеничної, пе-
ремішаної з четвертиною гіна олїї заби-
ваної. 6Повсячасне всепаленнє, що 
установлено його на Синай горі про любі 
пахощі, огняна жертва Іоуо. 7А як жертву 
ливну четвертину гіна про одно ягня. У 
сьвятинї мусиш приносити Іоуо жертву 
ливну з кріпкого напитку. 8А ягня друге 
принесеш між двома вечорами; хлїбну і 
ливну жертву як вранцї принесеш до того, 
огняну жертву любих Іоуо пахощів. 9А в 
день субітний двоє ягнят без скази і дві 
десятини муки пшеничної, перемішаної з 
олїєю, та жертву ливну до того. 10Се 
всепаленнє в день субітній, що суботи, 
опріч всепалення повсячасного і його же-
ртви ливної. 11А як настає ваш місяць, 
приносити мете на всепаленнє Іоуо: 
двоє бичків та одного барана, семеро яг-
нят перволїтків без скази; 12А до кож-
ного бичка три десятини муки пшеничної, 
перемішаної з олїєю як хлїбну жертву; а 
до одного барана дві десятини муки пше-
ничної, перемішаної з олїєю, як жертву 
ливну; 13І до кожного ягнятї по десятинї 
муки пшеничної, перемішаної з олїєю, як 
хлїбну жертву. Се всепаленнє, любі па-
хощі, огняня жертва Іоуо. 14А їх жертви 
ливні: пів гіна до одного бичка, і третина 
гіна до одного барана, а четвертина гіна 
до ягнятї. Се всепаленнє новомісячне, 
по всї місяцї року. 15І козла одного на 
жертву за гріх приносити муть Іоуо, опріч 
всепалення повсячасного з возливаннєм 
його. 16А первого місяця, на чотирнай-
цятий день місяця паска Іоуо; 17А на пя-
тнайцятий день того місяця сьвято; сїм 

день опрісноки треба їсти, 18На первий 
день будуть сьвяті збори у вас, і нїякого 
дїла робочого не робити мете. 19А бу-
дете приносити жертву огняну, всепа-
леннє Іоуо: двоє бичків, та одного барана, 
та семеро ягнят перволїтків; без скази 
мусять у вас бути; 20А як жертву хлїбну 
до них: муки пшеничної перемішаної з 
олїєю, три десятини ефи на одного бичка 
і дві десятини на барана; 21По десятинї 
принесете на кожне з сїмох ягнят. 22І ко-
зла одного про жертву за гріх на спокуту-
ваннє за вас. 23Опріч всепалення 
ранїшного, повсячасної жертви огняної, 
приносити мете се. 24Се будете прино-
сити через сїм день; як хлїб огняної жер-
тви, пахощі любі Іоуо; опріч всепалення 
повсячасного будете приносити се вкупі 
з жертвою ливною. 25А на семий день 
будуть сьвяті збори в вас: і жадної ро-
боти не робити мете. 26І в день первень-
цїв, як приносите нову хлїбну жертву 
Іоуо, послї вашого сьвята однотижневого 
будуть сьвяті збори в вас; жадної роботи 
не робіть. 27І принесете всепаленнє на 
любі пахощі Іоуо: двоє бичків, одного ба-
рана, семеро ягнят перволїтків; 28І жер-
тву хлїбну до них: муки пшеничної пере-
мішаної з олїєю три десятини ефи на од-
ного бичка, дві десятини на одного ба-
рана, 29По десятинї на кожне з сїмох яг-
нят; 30Одного козла на спокутованнє за 
вас. 31Опріч всепалення повсячасного 
вкупі з хлїбною і ливною жертвою будете 
приносити їх, без скази будуть вони в вас. 

29І в місяцї семому, на первий день мі- 
сяця того, мусять сьвяті збори в вас бути. 
Нїякого дїла робочого не робіть; день гу-
чних труб буде се в вас. 2І будете прино-
сити всепаленнє на любі пахощі Іоуо: од-
ного бичка, одного барана, семеро ягнят 
перволїтків без скази, 3І хлїбну жертву 
до них: муки пшеничної перемішаної з 
олїєю три десятини на бичка, дві деся-
тини на барана, 4І одну десятину на ко-
жне із сїмох ягнят; 5Та одного козла на 
жертву за гріх, на спокутованнє за 
вас, 6Окрім всепалення місячного з хлїб-
ним даром його та окрім всепалення по-
всячасного з хлїбним даром його, по ус-
танові, на любі пахощі, огняна жертва 
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Іоуо. 7А на девятий день, того семого мі-
сяця будуть сьвяті збори в вас, і будете 
впокорювати душі ваші; нїякої роботи не 
робіть. 8А принесїть всепаленнє Іоуо, 
любі пахощі: одного бичка, одного ба-
рана, семеро ягнят перволїтків; без 
скази мусять вони бути в вас. 9А як хлїб-
ний дар до них: муки пшеничної, перемі-
шаної з олїєю три десятини ефи до бичка, 
дві десятини до барана одного, 10По де-
сятинї до кожного ягняти з сїмох яг-
нят; 11Одного козла на жертву за гріх; 
опріч жертви на спокутуваннє і повсячас-
ного всепалення з хлїбними і ливними 
дарами їх. 12І на пятнайцятий день се-
мого місяця мусять сьвяті збори в вас 
бути. Не будете робити нїякого дїла ро-
бочого, а мусите сьвяткувати сьвято Іоуо 
сїм день. 13І принесете первого дня все-
паленнє, огняну жертву любих пахощів 
Іоуо: тринайцять бичків, двох баранів, яг-
нят перволїтків чотирнайцятеро; без 
скази мусять вони бути. 14А як хлїбний 
дар до них: муки пшеничної, переміша-
ної з олїєю три десятини ефи до кожного 
бичка, дві десятини до кожного з двох ба-
ранів, 15По десятинї до кожного із чотир-
найцятеро ягнят; 16І козла одного як же-
ртву за гріх, опріч всепалення повсячас-
ного з хлїбним і ливним даром до 
його. 17І на другий день: дванайцятеро 
бичків, двох баранів, чотирнайцятеро яг-
нят перволїтків без скази, 18З дарами 
хлїбними і ливними до бичків, до баранів 
і до ягнят по лїчбі їх, по установі; 19І ко-
зла одного про жертву за гріх, опріч все-
палення повсячасного з хлїбним і лив-
ним даром до його. 20І на третїй день: 
бичків одинайцятеро, баранів двох, яг-
нят перволїтків без скази чотирнайця-
теро, 21З хлїбним і ливним даром до би-
чків, до баранів і до ягнят по лїчбі їх, по 
установі; 22Та козла одного на жертву за 
гріх, опріч всепалення з його даром хлїб-
ним і ливним. 23На четвертий день: бич-
ків десять, баранів двох, ягнят перволїт-
ків без скази чотирнайцятеро, 24З їх да-
ром хлїбним і ливним до бичків, до бара-
нів і до ягнят, по лїчбі їх, по уста-
нові; 25Та козла одного на жертву за гріх, 
опріч всепалення повсячасного з його 
даром хлїбним і ливним. 26На пятий 

день: бичків девятеро, баранів двох, яг-
нят перволїтків без скази чотирнайця-
теро, 27З хлїбними і ливними дарами їх 
до бичків, до баранів і до ягнят, по лїчбі 
їх, по установі; 28І козла одного на жер-
тву за гріх, опріч всепалення повсячас-
ного з його даром хлїбним і ливним. 29В 
шестий день: бичків восьмеро, баранів 
двох, ягнят перволїтків без скази чотир-
найцятеро, 30З їх дарами хлїбними і ли-
вними до бичків, до баранів і до ягнят, по 
лїчбі їх, по установі; 31І козла одного на 
жертву за гріх, опріч всепалення по-
всячасного з хлїбним і ливним даром до 
його. 32І на семий день: бичків семеро, 
баранів двох, ягнят перволїтків без скази 
чотирнайцятеро, 33І хлїбні і ливні дари 
до них, до бичків, до баранів і до ягнят, 
по лїчбі їх, по установі; 34Та козла од-
ного на жертву за гріх, з даром до його 
хлїбним і ливним. 35На восьмий день 
сьвяточні збори мусять бути в вас. 
Нїякого дїла не будете робити. 36Будете 
ж приносити на всепаленнє, огняну жер-
тву про пахощі любі Іоуо: бичка одного, 
барана одного, ягнят перволїтків без 
скази семеро, 37З даром хлїбним і лив-
ним до них, до бичків, до баранів і до яг-
нят, по лїчбі їх, по установі; 38Та козла 
одного на жертву за гріх, опріч повсячас-
ного всепалення і дарів хлїбних і ливних 
до його. 39Се будете приносити Іоуо у 
сьвята ваші окрім обітниць ваших і окрім 
добровільних приносів ваших на всепа-
леннє і на жертву ливну і мирну. 40І по-
велїв Мойсей синам Ізрайлевим усе, як 
заповідав Іоуо Мойсейові. 

30І промовив Мойсей до голов поколїнь 
синів Ізрайлевих: 2От що заповідав Іоуо: 
Коли чоловік шлюбував Іоуо, чи покля-
вся клятьбою, взяти обовязок на душу 
свою, то не можна йому ломити слова 
свого, а мусить чинити після того, що ви-
йшло з уст його. 3А коли жінка шлюбує 
обітницю Іоуо, і возьме обовязок в домі 
батька свого, дївуючи, 4І батько чує обіт-
ницю її, або обовязок її, що взяла його на 
душу свою, та й промовчить проти неї, 
так буде важна обітниця її, і важний обо-
вязок її, який вона взяла на душу 
свою. 5Коли ж заборонить їй отець її того 
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ж дня, як почув, то всї обітницї її і всї обо-
вязки її, які взяла на душу свою, не бу-
дуть важні; Іоуо простить їй, бо заборо-
нив їй батько її. 6Як же вона замужна і 
зробить обітницю, чи то скаже що небудь 
не роздумавши, і звяже душу свою, 7А 
чоловік її почує, та й не озветься проти 
того в той день, як почує се, так її обіт-
ницї будуть важні, і обовязки її, що взяла 
їх на душу свою, будуть важні. 8Коли ж 
чоловік її заборонить їй того ж дня, як по-
чує се, то знївечив він обітницю її, що на 
їй, і нерозважне слово уст її, що ним звя-
зала вона душу свою; і Іоуо простить 
їй. 9Як вдова вона або розвідка, то всяка 
обітниця, якою звязала вона душу свою, 
мусить бути важною для неї. 10Як же 
вона у господї чоловіка свого зробила 
обітницю, або клятьбою взяла обовязок 
на душу свою, 11І як почув чоловік її, та 
й промовчав, не заборонив їй, так мусять 
бути важні всї обітницї її, і всякий обо-
вязок, що взяла його вона на душу свою, 
буде важний. 12Коли ж чоловік її знї-
вечить їх того дня, як почув їх, то всї обіт-
ницї й обовязки душі її, що вийшли з уст 
її, не важні; чоловік її знївечив їх, і Іоуо 
простить їй. 13Всяку обітницю і всякий 
обовязок клятьби для впокорювання 
душі може чоловік її удобрити, і може знї-
вечити. 14Коли ж мовчав чоловік її з дня 
на день, то він пристав на всї обітницї її 
або на всї з'обовязання її, що на нїй; він 
одобрив їх, бо мовчав у той день, як по-
чув їх. 15Коли ж він знївечить їх після 
того, як, почувши їх, мовчав, так нести ме 
він гріх її. 16Се встанови, що повелїв 
Іоуо Мойсейові про справи між чоловіком 
і жінкою, між батьком і дочкою за її дїву-
вання в батьковій господї. 

31І промовив Іоуо до Мойсея ка-
жучи: 2Помстись на Мидіянїях за синів 
Ізрайлевих; тодї прилучиш ся до предків 
твоїх. 3І промовив Мойсей до люду сло-
вами: Оружіть людей зміж вас на війну, 
щоб ійти їм на Мидіянїя, сповнити помсту 
Іоуо на Мидіянїєві. 4По тисячі чоловіка з 
одного поколїння, від усїх поколїнь Ізрай-
левих вишлете і поставите до війська. 5І 
вибрали зміж тисячей Ізраїля по тисячі 
чоловіка з кожного поколїння, 

дванайцять тисяч оружних на війну. 6І 
вислав їх Мойсей, по тисячі з кожного по-
колїння, на війну, їх і Пінегаса Елеазаре-
нка, сьвященника, на війну; а посуди 
сьвятинї і труби для трівоги були в його 
руках. 7І почали вони бити Мидіяна, як 
заповідав Іоуо Мойсейові, та й повби-
вали ввесь музький пол. 8І вбили вони 
опріч инших вбитих царів Мидіяна: Евія і 
опріч инших Рекема і Зура і Гура і Реба, 
пятьох царів Мидіянських; так само Біле-
ама Бейоренка вбили мечем. 9І сини Із-
раїля позаймали в полонь все жіноцтво 
Мидіянське і дїтвору їх, і забрали здо-
бичу, скотину їх і всї отари їх, і всї доста-
тки їх; 10А всї міста їх, по займаньщинах 
їх, і всї оселї їх пустили на пожар. 11І 
взяли всю здобич і все награбоване, лю-
дей і скотину, 12Та й привели бранцїв і 
награблене і здобич до Мойсея і до Еле-
азара сьвященника, і до громади синів Із-
раїля у табір, на поділлє Моабське, що 
на Йорданї, проти Ерихона. 13І вийшли 
Мойсей та Елеазар сьвященник і всї 
князї громадські назустріч їм перед табо-
ром. 14І розгнївився Мойсей на воєводів 
та на тисячників і на сотників, що з війни 
вернулись; 15І каже до них Мойсей: Про 
що ви зоставили живими все жіно-
цтво? 16Се ж вони були по радї Білеама 
принадою синам Ізрайлевим, щоб вони 
вчинили зраду проти Іоуо, задля Пейора, 
через що й був помір у громадї 
Іоуо. 17Оце ж повбивайте всїх дїтей му-
зького полу, і все жіноцтво, що пізнало 
мужчину, злїгшись, також повби-
вайте. 18Всїх же дїтей жіночого полу, дї-
вчат, що не пізнали ложа з чоловіком, по-
зоставляйте живими для себе. 19А ви 
самі пробудете поза табором сїм день, 
кожен, хто вбив чоловіка і кожен, хто при-
торкнувсь до вбитого, всї ви очиститесь 
в третїй день і в семий день, ви і поло-
няни ваші, 20Мусите ви очистити і всяку 
одїж і всяку посудину шкіряну, і всяку ро-
боту з козиної шерстї і всяку посудину 
деревяну. 21І сказав Елеазар сьвящен-
ник до всїх людей військових, що ходили 
на війну: Се установа закону, що запові-
дав Іоуо Мойсейові: 22Тільки золото й 
срібло, мідь, зелїзо, цина й олово, 23Усе 
що держиться в огнї, мусите проводити 



ЧИСЛА 

135 

через огонь, щоб стало чистим; а все 
таки мусите його водою очищення од 
гріха очистити; а все, що не видержить в 
огнї, проведете через воду. 24І повипи-
раєте одїж свою в семий день, і станете 
чистими, а тодї ввійдете до табору. 25І 
промовив Іоуо до Мойсея сло-
вами: 26Перелїчи здобичу, людей і ско-
тину, ти і Елеазар сьвященник і голови 
родин всієї громади; 27Та й подїлїть здо-
бичу по половинї між тими, що воювали, 
і всією громадою. 28І возьми данину для 
Іоуо від тих, що становились у військові 
лави: одну душу із пятьсот, з людей та з 
буйної скотини та з ослів та з дрібної ско-
тини; 29Із їх половини возьмеш се та й 
оддаси Елеазарові сьвященникові як же-
ртву возношення Іоуо. 30А з половини, 
що дістанеться синам Ізрайлевим, возь-
меш одну душу із пятьдесять, із людей, 
та з буйної скотини, та з ослів, та з дріб-
ної скотини, з усякої скотини; і віддаси 
Левітам, що доглядають храмини 
Іоуо. 31І вчинили Мойсей та Елеазар 
сьвященник так, як заповідав Іоуо Мой-
сейові. 32І була добич, оставшаяся від 
захопленого, що захопив люд військовий, 
така: дрібної скотини шістьсот і сїмде-
сять і пять тисяч, 33А буйної скотини сїм-
десять і дві тисячі, 34А ослів шістьдесять 
і одна тисяча; 35Що ж до душ людських, 
то було дївчат, що не знали ложа муж-
нього, всїх, трийцять і дві тисячі душ. 36А 
друга половина, пай тих, що стояли у вій-
ськових лавах, була по перелїченю така: 
дрібної скотини триста трийцять сїм ти-
сяч і пятьсот. 37А данина для Іоуо з дрі-
бної скотини була: шістьсот сїмдесять і 
пять штук; 38А буйної скотини було трий-
цять і шість тисяч, з того данина для Іоуо 
була: сїмдесять і дві штуки; 39А ослів 
було трийцять тисяч і пятьсот, а данина 
для Іоуо з них шістьдесять і одна 
штука; 40Душ же людських було шіснай-
цять тисяч, а з них данина для Іоуо трий-
цять і дві душі. 41І віддав Мойсей Елеа-
зарові, сьвященникові, данину на жертву 
возношення Іоуо, як повелїв Іоуо Мойсе-
йові. 42А з половини, що випала синам 
Ізрайлевим, що віддїлив Мойсей від дру-
гої половини, що була для людей війсь-
кових, 43Була ж половина, що випала 

для громади, така: триста трийцять сїм 
тисяч і пятьсот штук малої скотини, 44Та 
буйної скотини: трийцять і шість ти-
сяч, 45Та ослів: трийцять тисяч і пять-
сот, 46Та й душ людьких: шіснайцять ти-
сяч душ. 47А з половини, що випала си-
нам Ізрайлевим, взяв Мойсей одну душу 
із пятьдесять, із людей та із скотини, та й 
віддав Левітам, що доглядали храмини 
Іоуо; так як заповідав Іоуо Мойсейові. 48І 
приступили до Мойсея воєводи та тися-
чники та сотники, та й промовили до 
Мойсея: 49Слуги твої перелїчили війсь-
кових людей, що поручені нам, і не бра-
кує з нас нї одного чоловіка: 50І оце ж 
приносимо ми приніс Іоуо, що хто знай-
шов із золотих річей: обручки, ланьцю-
жки, перстенї, сережки й намиста, щоб 
відправити за душі наші покуту перед 
Іоуо. 51І взяли в них Мойсей та Елеазар 
сьвященник золото всїлякої штучної ро-
боти. 52І було всього золота, принесе-
ного в жертву возношення Іоуо шістьде-
сять тисяч сїмсот і пятьдесять секлїв, від 
тисячників і від сотників. 53Люде ж війсь-
кові грабили кожен для себе. 54І взяли 
Мойсей та Елеазар сьвященник золото у 
тисячників і сотників, і внесли його в со-
борний намет, як спомин від синів Ізра-
їля перед Іоуо. 

32Було ж в синів Рубена і в синів Гада 
буйної скотини багато, велика тьма; і ба-
чили вони, що Язер земля і Гілеад земля 
як раз годяться про скотину. 2І прийшли 
синове Гадові й синове Рубенові, та й 
промовили до Мойсея і Елеазара сьвя-
щенника й до князїв громадських 
так: 3Атарот та Дибон та Язер та Нимра 
та Гесбон та Єлале та Себам та Небо та 
Бейон, 4Земля, що побив Іоуо перед гро-
мадою Ізрайлевою, се земля про ско-
тину. 5І сказали вони: Коли знайшли ми 
ласку в очах твоїх, оддай сю землю слу-
гам твоїм у державу, не переводь нас че-
рез Йордань. 6І каже Мойсей синам Га-
довим та синам Рубеновим: Так браттє 
ваше пійде на війну, а ви ту зостане-
тесь? 7Чого ж одхиляєте ви серце синів 
Ізрайлевих, щоб перейти в он тую землю, 
що надїлив їм Іоуо? 8Так зробили батьки 
ваші, як я посилав їх у Кадес-Барнеа, 
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розгледїти землю: 9Вони добрались до 
долини Есколя і розглянули землю; а по-
тім відхилили вони серце синів Ізраїля, 
щоб вони не йшли в землю, що надїлив 
їм Іоуо. 10І запалав Іоуо гнївом того часу 
і поклявся словами: 11Люде ті, що ви-
йшли з Египту, від двайцяти років і ста-
рше, не побачять землї, що про неї я кля-
вся Авраамові, та Ізаакові та Яковові, бо 
не зовсїм слухали вони мене. 12Окрім 
Калеба, сина Ефуна Кенизїя та Йозея 
Нуненка; сї бо завсїди ійшли слїдом за 
Іоуо. 13І запалав Іоуо гнївом проти Ізра-
їля, і допустив, щоб він блукав по степу 
сорок років, аж поки не вимерло все ко-
дло, що коїло ледарство перед очима 
Іоуо. 14І се постали ви намість батьків 
ваших, одріддє грішників, щоб іще побі-
льшити лютість гнїва Іоуо на Ізра-
їля. 15Коли ж ви одвернетесь від його, 
так держати ме сей нарід ще довше у 
степу, і погубите ви увесь нарід сей. 16І 
приступили вони до його та й промов-
ляли: Побудуємо тут кошарі для стад на-
ших і міста про дїтвору нашу; 17А самі 
чим швидче узброїмось та й рушимо по-
перед синів Ізрайлевих, аж приведемо їх 
на займища їх; а дїти наші остануться в 
утверджених містах задля осадників кра-
їни сієї. 18Не вернемось до господи на-
шої, поки кожен із синів Ізраїлевих не ді-
стане наслїддя свого. 19Бо не хочемо дї-
лити з ними наслїддя по другім боцї Йо-
рданї, тим що досталось нам наслїддє 
наше по сїм боцї Йорданї, на схід со-
ньця. 20І каже їм Мойсей: Коли так зро-
бите се дїло, коли узброїтесь на війну пе-
ред Іоуо, 21І всї між вами, що узброєні, 
пійдуть перед Іоуо за Йордань, покіль він 
не прожене ворогів своїх перед со-
бою, 22І впокорена буде земля Іоуо, а ви 
тодї вернетесь, то будете безвинні пе-
ред Іоуо і перед Ізраїлем; і буде земля ся 
власностю вашою перед Іоуо. 23А коли 
так не вчините, то согрішили ви проти 
Іоуо; і знайте, що гріх ваш знайде 
вас. 24Будуйте собі міста про малечу 
вашу і кошарі про дрібну скотину вашу, 
та справдїте, що вийшло з уст ваших. 25І 
промовили сини Гадові і сини Рубенові 
до Мойсея так: Слуги твої вчинять, що 
добродїй наш повелїв нам. 26Малеча 

наша, жени наші, стада наші й уся наша 
скотина будуть там, у городах Гі-
леада; 27Твої ж слуги, усї на війну узбро-
єні, пійдуть перед Іоуо на війну, як доб-
родїй мій промовив. 28І повелїв про них 
Мойсей Елеазарові, сьвященникові, та 
Йозейові Нуненкові, та головам батько-
вих поколїнь Ізраїля; 29І каже до них 
Мойсей: Коли всї узброєні сини Гадові і 
сини Рубенові перейдуть з вами перед 
Іоуо через Йордань, і впокорена буде зе-
мля ся перед вами, так оддасьте їм у 
державу Гілеад землю; 30Коли ж не узб-
роєні перейдуть вони з вами, тодї нехай 
оселяться між вами в Канаан землї. 31І 
відповіли синове Гадові та синове Рубе-
нові кажучи: Як казав Іоуо слугам твоїм, 
так зробимо. 32Перейдемо узброєні пе-
ред Іоуо у Канаан землю, а наша на-
слїдня держава нехай по сїм боцї Йор-
данї буде. 33І надїлив їм Мойсей, синам 
Гадовим та синам Рубеновим та поло-
винї поколїння Манассії, сина Йосифо-
вого, царство Сигона, царя Аморіїв, та 
царство Ога, царя Базанського, землю з 
городами її, у всїх границях її, міста по 
всїй країнї. 34І побудували сини Гадові: 
Дибон да Атарот та Ароер, 35Та Атарот-
Шофан, та Язер, та Йогбега, 36Бет-
Нимра і Бет-Гаран, утверджені міста і ко-
шарі для дрібної скотини. 37А сини Рубе-
нові побудували: Гезбон та Єлале та Ки-
рятаїм, 38Та Небо та Бааль-Меон, пере-
мінивши їх імена, та Сибму; і подавали 
нові прізвища містам, що побуду-
вали. 39Сини ж Макіра Манассеєнка 
двинули на Гілеад і заняли його; і про-
гнали Аморіїв, що жили там. 40І надїлив 
Мойсей Макірові Манассеєнкові Гілеад; і 
він осївся там. 41Яір же Манассієнко пій-
шов і заняв села їх та й назвав їх Яіро-
вими селами. 42А Нобах двинув і заняв 
Кенат і займища його та й назвав його 
своїм імям Нобах. 

33Се шляхи синів Ізрайлевих, що ви-
йшли з Египецької землї з полками сво-
їми, під приводом Мойсейовим та Ароно-
вим. 2А Мойсей позаписував виходи їх 
по шляхах їх, як заповідав Іоуо. І се 
шляхи їх по виходах їх: 3Рушили вони з 
Раємзесу в первому місяцї на 
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пятнайцятий день первого місяця. На 
другий день після паски вийшли сини Із-
раїля під сильною рукою, перед очима 
всїх Египтян. 4А Египтяне ховали перве-
нцїв своїх, що побив Іоуо між ними; і зве-
ршив Іоуо суд над богами їх. 5І рушили 
сини Ізрайлеві від Раємзеса та й отабо-
рились у Суккотї. 6І рушили вони із Су-
ккоту та й отаборились ув Етамі, що край 
степу. 7І рушили з Етаму та й повернули 
на Пі-Гахирот, що проти Бааль-Зефона, 
та й отаборились перед Микдолем. 8І ру-
шили з Пі-Гахироту та й перебріли сере-
диною моря в степ, та й ійшли три днї 
ходи у степу Етам, та й отаборились 
коло Мари. 9І рушили від Мари та й прий-
шли в Елїм; а в Елїмі знайшли дванай-
цять криниць і сїмдесять пальмових де-
рев; і отаборились там. 10І рушили з 
Елїма та й отаборились над Червоним 
морем. 11І рушили з над Червоного моря 
та й отаборились у Син степу. 12І ру-
шили із Син степу та й отаборились у До-
фцї. 13І рушили з Дофки, та й отабори-
лись в Алушу. 14І рушили з Алуша та й 
отаборились у Рефидимі; і не мали там 
люди води до пиття. 15І рушили з Рефи-
диму та й отаборились у Синай 
степу. 16І рушили із Синай степу та й 
отаборились коло Кіброт-Гаттаява. 17І 
рушили від Кіброт-Гаттаява та й отабо-
рились у Газеротї. 18І рушили з Газерота 
та й отаборились у Ритмі. 19І рушили з 
Ритми та й отаборились у Риммон-Пе-
резї. 20І рушили з Риммон-Переза та й 
отаборились у Либнї. 21І рушили з Либни 
та отаборились у Риссї. 22І рушили з Ри-
сси та й отаборились у Кегелатї. 23І ру-
шили з Кегелата та й отаборились під 
Шефер горою. 24І рушили від Шефер 
гори та й отаборились у Гарадї. 25І ру-
шили з Гаради та й отаборились у Маке-
лотї. 26І рушили з Макелоти та й отабо-
рились у Талатї. 27І рушили з Талати та 
й отаборились у Таратї. 28І руши ли з Та-
рати та й отаборились у Митцї. 29І ру-
шили з Митки та й отаборились у Га-
шмонї. 30І рушили з Гашмона та й отабо-
рились у Мозеротї. 31І рушили з Мозе-
рота та й отаборились у Бене-Яаканї. 32І 
рушили з Бене-Яакана та й отаборолись 
у Гор-Гідгадї. 33І рушили з Гор-Гідгада 

та й отаборились у Йотбатї. 34І рушили з 
Йотбата та й отаборились ув Абронї. 35І 
рушили з Аброна та й отаборились у 
Езйон-Гебер. 36І рушили з Езйон-Гебера 
та й отаборились у Зин степу, се Ка-
дес. 37І ру шили із Кадесу та й отабори-
лись на Гор горі, на границї землї Едом-
ської. 38І зійшов Арон сьвященник на 
Гор гору, по слову Іоуо, та й умер там у 
сороковому роцї після виходу синів Із-
райлевих із Египту, у пятому місяцї, на 
первий день місяця. 39Аронового ж віку 
було сто двайцять і три роки, як умер він 
на Гор горі. 40І почув царь Арадський, 
Кананїй, що жив на полуденнїй частинї в 
Канаан землї, перечув, що наступають 
синове Ізрайлеві. 41І рушили вони від 
Гор гори та й отаборились у Залмонї. 42І 
рушили із Залмони та й отаборились у 
Пупонї. 43І рушили із Пупона та й отабо-
рились в Оботї. 44І рушили з Обота та й 
отаборились у Ійм Абаримі, на границї 
Моаба. 45І рушили з Ійма та й отабори-
лись у Дибон-Гадї. 46І рушили з Дибон-
Гаду та й отаборились в Алмон Диблата-
їмі. 47І рушили з Алмон-Диблатаїма та й 
отаборились під Абарим горами на 
проти Небо. 48І рушили від Абарим гір та 
й отаборились на степах Моабських, на 
Йорданї проти Ерихону. 49І отаборились 
на Йорданї, від Бет-Єзімотя до Абель-
Ситтима на рівнинах Моаба. 50І промо-
вив Іоуо на рівнинах Моабських, над Йо-
рданом проти Ерихону кажучи: 51Про-
мов до синів Ізраїля і скажи їм: 52Як пе-
рейдете через Йордань в Канаан землю, 
так проганяйте всїх осадників тієї землї 
перед собою і руйнуйте всї тесані ідоли 
їх; і всї виливані балвани поруйнуйте, і 
всї жертівники високі спустоште, 53І за-
пануєте над землею сією та й осядетесь 
там, бо вам оддав я землю сю як влас-
ність. 54І роздїлите землю по жеребу між 
родинами вашими; у кого душ більше, 
тому побільшите наслїддє, а в кого буде 
меньше, тому поменьшите наслїддє. Де 
кому випаде жереб, те буде наслїддє 
його. 55Коли ж не повиганяєте осадників 
сієї землї перед собою, так останок їх 
буде колючками в очах у вас і терниною 
під боками в вас, і тїснити муть вас на зе-
млї, де живете ви. 56І станеться, що 
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зроблю з вами те, що я задумав з ними 
зробити. 

34І промовив Іоуо до Мойсея ка-
жучи: 2Повели синам Ізраїля і скажи їм: 
Як прийдете в Канаан землю, то се зе-
мля, що випала вам у наслїддє: Канаан 
земля, у гряницях своїх. 3І полудення 
країна буде вам від Зин степу, здовж 
Едома, а полудення гряниця буде вам 
від краю Соляного моря на схід со-
ньця. 4І повернеться ваша гряниця на 
полуднє від узгіря Акробимського і пе-
рейде в Зин, а потягнеться на полуднє 
до Кадес-Барне, дійде до Газар Адару і 
перейде до Азмону; 5І повернеться гря-
ниця ваша від Азмона до бурчака Египе-
цького, і будуть кінцї її проти моря. 6А за-
хідньою гряницею буде вам Велике море 
і побережє; се буде вам гряницею захід-
ньою. 7А се буде вам гряницею на пів-
ніч: 8Від Великого моря проведете її до 
Гор гори; від Гор гори проведете її як раз 
до Гамата, і буде гряничнїй виступ до 
Зедаду; 9І вийде гряниця до Сифрону, і 
виступ її буде коло Газар Енану. Се буде 
вам північня гряниця. 10І визначите собі 
всхідню гряницю від Газар Енану до Ше-
фаму. 11І спуститься гряниця від Ше-
фаму до Риблї на схід соньця від Аїну; і 
спуститься дальше гряниця та й торк-
неться о беріг Кінерет озера од 
сходу; 12І спуститься гряниця до Йор-
дану, і буде виступ її при морю Соляному. 
Така буде земля ваша у гряницях її з усїх 
боків. 13І повелїв Мойсей синам Ізрайле-
вим, кажучи: Се земля, що по жеребу до-
станеться вам в наслїддє, що заповідав 
Іоуо дати її десятьом поколїнням і поло-
винї поколїння. 14Бо вже дістали на-
слїддє своє: поколїннє синів Рубенових, 
по батьківських домах їх, і поколїннє си-
нів Гадових, по батьківських домах їх, і 
половина поколїння Манассеіє-
вого. 15Два поколїння і половина по-
колїння дістали наслїддє своє на сїм 
боцї Йорданї, проти Ерихону, на схід со-
ньця. 16І промовив Іоуо до Мойсея, ка-
жучи: 17Се ймена людей, що дїлити 
муть між вами землю наслїддя: Елеазар 
сьвященник та Йозей Нуненко. 18І по од-
ному князеві возьміть із кожного 

поколїння, щоб дїлити землю на-
слїддя. 19А се імена мужів: за поколїннє 
Юдине: Калеб Єфуненко; 20А за по-
колїннє синів Симеонових: Самуїл 
Аммігуденко; 21А за поколїннє Бенями-
нове: Єлїдад Кізлоненко; 22А за по-
колїннє синів Данових князь: Букій Йоглі-
єнко; 23Від синів Йосифових: за по-
колїннє синів Манассієвих князь: Ганни-
їль Єфоденко; 24А за поколїннє синів 
Ефраїмових князь: Кемуїль Шифтане-
нко; 25А за поколїннє синів Зебулонових 
князь: Єлизафан Парнакієнко; 26А за по-
колїннє синів Іссахарових князь: Палти-
їль Ассаненко; 27А за поколїннє синів 
Ассерових князь: Ахигуд Шеломіє-
нко; 28А за поколїннє синів Нефталїєвих 
князь: Педагель Аммігуденко. 29Се ті, 
що їм Іоуо заповідав роздїлити наслїддє 
між синів Ізрайлевих в Канаан землї. 

35І промовив Іоуо до Мойсея в рівнинах 
Моаба на Йорданї проти Ерихону, ка-
жучи: 2Повели синам Ізрайлевим, щоб із 
наслїдньої держави своєї дали міста Ле-
вітам, на оселю їм; і пасовиска кругом 
міст мусите ви дати Левітам. 3І будуть 
міста їм, щоб жити там, а пасовиска бу-
дуть про скотину їх і про майно їх, і про 
всю животину їх. 4А пасовиска кругом 
міст, що дасьте їх Левітам, будуть прос-
тиратись від валів міста дві тисячі локот 
на всї сторони. 5І відміряєте за містом на 
схід соньця дві тисячі локот, і на полудне 
дві тисячі локот, і на захід соньця дві ти-
сячі локот, і на північ дві тисячі локот, а 
місто по серединї. Такими нехай будуть 
пасовиска кругом міст їх. 6А міста, що 
оддасьте Левітам, такі: шість міст охо-
ронних, що їх дасьте їм, щоб можна було 
втїкати туди, коли хто заподїяв яке убий-
ство; 7А крім тих дасьте їм ще сорок і два 
міста. Усїх міст, що оддасьте Левітам, 
сорок і вісїм міст з пасовисками їх. 8Що ж 
до міст, котрих віддасьте Левітам із дер-
жави синів Ізрайлевих, то, в котрого по-
колїння багато буде, багато й візьмете, а 
в котрого мало буде, мало й возьмете; 
кожне поколїннє по тому, яке наслїддє 
його, давати ме міста свої Левітам. 9І 
рече Іоуо до Мойсея: 10Промов до синів 
Ізрайлевих і скажи їм: 11Як перейдете 
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через Йордань у Канаан землю, так по-
вибирайте собі міста: охоронними міс-
тами будуть вони вам, щоб можна було 
втїчи туди убийцеві, що ненароком убив 
людину. 12І будуть у вас міста сї прибі-
жищем від местника, щоб не погиб 
убийця перше, нїм стане на суд перед 
громадою. 13Із тих міст, що дасьте, буде 
в вас шість міст охоронних. 14Три міста 
будуть по сїм боцї Йорданї, і три міста в 
Канаан землї; міста охоронні будуть 
вони. 15Про синів Ізрайлевих і про при-
ходня, і про такого, що пробуває між 
вами, будуть шість міст сих прибіжищем, 
щоб можна втїкти туди кожному, хто не-
нароком забив людину. 16Коли ж зелїз-
ним знаряддєм вдарив його, так що той 
помер, то він душогубець; умерти мусить 
душогубець. 17Або коли вдарив його ка-
менюкою, котрою орудував, а від якої по-
гибнути можна, так що той помер, то він 
душогубець, і мусить душогубець вме-
рти. 18Або коли оруддєм деревяним, ко-
трим він орудував, таким що можна кого 
вбити, ударив його, так що той помер, то 
він душогубець, і мусить душогубець 
вмерти. 19Кровоместник сам нехай вбє 
душогубця; як тілько подістане його, 
убити мусить його. 20І коли з ненавистї 
штовхне його, чи кине на його знарошна, 
так що той помре, 21Або ворогуючи вда-
рить його рукою, так що той помре, то му-
сить вмерти забияка; душогубець він; 
кровоместник убє душогубця, як тілько 
подістане його. 22А коли з ненарошна, 
не ворогуючи, штовхне його, або кине на 
його знаряддєм яким невмисне, 23Або 
необачки пустить на його якого каменя, 
від котрого можна вмерти, і коли той по-
мре, він же не ворогував і не мислив 
йому зла, 24Так нехай таким судом роз-
судить громада між тим, що вдарив, і між 
кровоместником; 25І вирятує громада 
виновника убийства з рук кровоместника, 
і верне громада його до міста охоронного, 
куди він втїк; і зістанеться він там аж до 
смерти великого сьвященника, що пома-
зано його олїєю святою. 26Коли ж вино-
вник убийства та вийде за гряницю охо-
ронного свого міста, 27І кровоместник 
запопаде його за границею охоронного 
міста його, і кровоместник вбє убийцю, 

то не буде на йому вини за кров. 28Бо в 
охоронному містї свому він мусїв пробу-
вати до смерти великого сьвященника; а 
по смерти великого сьвященника може 
убийця вернутись в землю батьківщини 
своєї. 29І буде се вам установою право-
суддя в роди ваші по всїх оселях ва-
ших. 30Кожного, хто вбив людину: після 
переслуху сьвідків треба вбити душогу-
бця; тілько один сьвідок не може дока-
зати, щоб вбити його. 31І не приймете 
викупу за душу душогубця, що повинен 
вмерти, тілько він мусить вмерти. 32І не 
приймете викупу за такого, що втїк до 
охоронного міста, щоб можна було йому 
вернутись та й жити в землї перед сме-
ртю сьвященника. 33І не опоганюйте зе-
млї, що живете на їй, кров бо опоганює 
землю; нїчим не можна спокутувати зе-
млю за кров на їй пролиту, як тілько 
кровю того, хто пролив її. 34Тим же то не 
опоганюйте землї, що на їй самі живете, 
та що серед неї сам я живу: я бо, Іоуо, 
живу посеред синів Ізрайлевих. 

36І приступили батьки голови з по-
колїння синів Гілеада, сина Макіри, сина 
Манассії, з роду синів Йосифових; і про-
мовили вони перед Мойсейом і перед 
князями батьківськими синів Ізрайле-
вих, 2І казали вони: Іоуо заповідав доб-
родїєві мому пороздавати землю синам 
Ізраїля в наслїддє по жеребу; і запові-
дано від Іоуо добродїєві мому, передати 
наслїддє Зелофхада, брата нашого, до-
чкам його. 3Коли ж пійдуть вони заміж за 
кого небудь із синів других поколїнь Ізра-
їля, так наслїддє їх віднїметься від на-
слїддя батьківського нашого і прилу-
читься до наслїддя того поколїння, що до 
його вони пристануть; сим робом віднї-
меться воно від наслїддя нашого 
паю. 4Та й як настане ювілейний рік у си-
нів Ізрайлевих, то знов прилучиться на-
слїддє їх до наслїддя того поколїння, до 
котрого вони пристали; сим робом віднї-
меться наслїддє їх від наслїддя по-
колїння батьків наших. 5І дав Мойсей по-
велїннє синам Ізрайлевим, по слову Іоуо, 
таке: Правду каже поколїннє синів Йоси-
фових. 6Се слово, що заповідав Іоуо про 
дочок Зелофхадових словами: Нехай 
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виходять вони замуж за того, хто їм до 
вподоби; но мусять вони вийти за одного 
з роду поколїння батька свого, 7Щоб не 
переходило наслїддє синів Ізраїля від 
поколїння до поколїння; бо кожен із синів 
Ізраїля держатись мусить при наслїддї 
свого батьківського поколїння. 8І всяка 
дочка, в котрої єсть наслїддє з поколїння 
синів Ізраїля, мусить бути жінкою кому 
небудь із роду свого батьківського по-
колїння; щоб кожен зміж синів Ізраїля 
держав батьківське наслїддє своє, 9Та 
щоб не переходило наслїддє від одного 
поколїння до другого. Бо кожне по

колїннє синів Ізрайлевих мусить держа-
тись свого наслїддя. 10Як заповідав Іоуо 
Мойсейові, так і вчинили дочки Зелофха-
дові. 11І стали жінками синам дядків 
своїх Махля, Тирза, Хогля, Милка і Ноя, 
дочки Зелофхадові. 12Повіддавались 
вони за чоловіків з родин синів Манассеії, 
сина Йосифового. І так зосталось на-
слїддє їх при поколїнї батьківського роду 
їх. 13Се заповідї і присуди, що заповідав 
Іоуо, через Мойсея синам Ізраїля на Мо-
абових рівнинах над Йорданом, проти 
Ерихону. 
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1Се слова, що промовляв Мойсей до 
всього Ізраїля по сїм боцї Йорданї, в 
степу, на поділлї, проти Червоного моря, 
між Параном і Тофельом і Лабаном і Га-
зеротом і Ди-Сагабом. 2Одинайцять 
день ходи від Гореба, по дорозї від Сеїр-
гори до Кадес-Барнеї. 3І сталося в соро-
ковому роцї, в одинайцятому місяцї, на 
первий день місяця, що промовляв Мой-
сей до синів Ізраїля усе, що Іоуо запові-
дав йому про них. 4Після того, як він по-
бив Сигона, царя Аморійського, та Ога, 
царя Базанського, що жив в Астаротї і в 
Єдреї. 5По тім боцї Йорданї, в Моаб зе-
млї, почав Мойсей викладати закон сей, 
говорючи: 6Іоуо, Бог наш, промовив до 
нас на Горебі так: 7Доволї побули ви під 
сією горою: Обернїтесь і рушайте та й 
ідїть до гори Аморіїв і до всїх сусїдів їх на 
поділлї, по горах і по долинах і на полу-
днї і на березї моря, в Канаан землю і до 
Либану, аж до великої ріки, до ріки Ев-
фрата. 8Дивітесь, надїлив я вам сю зе-
млю; ідїть і займіть землю, що про неї 
клявсь Іоуо батькам вашим, Авраамові, 
Ізаакові і Яковові, що оддасть їм і 
насїнню їх по них. 9І того часу промовив 
я до вас так: Не здолїю один вести 
вас. 10Іоуо, Бог ваш, намножив вас, і 
нинї ви лїчбою як зорі небесні 
стали. 11Іоуо, Бог ваш, нехай прибавить 
до вас тисячу разів стілько, скілько вас 
тепер є, і нехай благословить вас, як го-
ворив про вас! 12Як би міг я один нести 
тягарі ваші і журбу вашу і сварки 
ваші? 13Возьміть собі людей мудрих, і 
що знаєте їх, по ваших поколїннях, щоб 
я поставив їх головами над вами. 14І від-
казали ви менї кажучи: Добре так буде, 
як ти вчинити кажеш. 15І взяв я голови з 
поколїнь ваших, людей мудрих і знаточ-
них, і поставив їх головами над вами, ти-
сячниками і сотниками і пятьдесятни-
ками і десятниками, і правителями по-
колїнь ваших. 16І заповідав я суддям ва-
шим того часу так: Вислуховуйте зма-
гання між братами вашими і судїте пра-
ведно між чоловіком і братом його, і між 
ним і приходнем, що в його. 17Не вва-
жати мете на лиця судячи; як малого, так 
і великого вислуховуйте, нї перед ким не 
бійтесь, бо суд Божий. А котра справа за 

важка для вас, передавайте до мене, 
щоб я вислухав її. 18І заповідав я вам 
того часу все, що чинити маєте. 19І ру-
шили ми від Гореба та й пійшли, як запо-
відав нам Іоуо, Бог наш, усїм оцїм вели-
ким і страшним степом, що вбачали ви, 
та й прийшли в Кадес-Барне. 20І промо-
вив я до вас: Дойшли ви до гір Аморіїв, 
що дав нам їх Іоуо, Бог наш. 21Глянь, 
Іоуо, Бог твій, надїлив тобі сю землю; 
ійди, займи її, як казав тобі Іоуо, Бог ба-
тьків твоїх; не бійсь і не падай ду-
хом! 22Но всї ви приступили до мене і 
мовляли: Пошлемо поперед людей, щоб 
розгледїли нам сю землю та й дали 
знати, якою дорогою нам підійматись, і 
на які городи йти нам. 23І добре було по 
моїй думцї се дїло; і взяв я зміж вас два-
найцять чоловіка, по чоловікові з по-
колїння. 24І рушили вони і знялись на 
гори, та й дійшли до Єсколь-долини, та й 
розгледїли землю. 25І набравши плодів 
землї, спустились вони до нас. І прине-
сли нам вістку кажучи: Добра земля, що 
дає нам Іоуо, Бог наш. 26Та не хотїли ви 
ійти і противились слову Іоуо, Бога ва-
шого. 27І стали ви бурмотїти по наметах 
ваших, мовляючи: Зненавидїв нас Іоуо і 
вивів нас із Египецької землї, щоб нас 
віддати в руки Аморіям та й вигубити 
нас. 28Куди нам ійти? Браттє наше 
взяло нам одвагу сказавши: Люд біль-
ший і рослїйший від нас, міста великі і 
утверджені під небо, і навіть синів Енако-
вих ми там бачили! 29Тодї промовив я 
до вас: Не лякайтесь і не бійтесь 
їх! 30Іоуо, Бог ваш, що йде поперед вами, 
він воювати ме за вас, як се вчинив в Еги-
пецькій землї перед очима вашими. 31І в 
степу, де бачив єси, що Іоуо, Бог твій, нїс 
тебе, як чоловік носить сина свого, по 
всїй дорозї, що нею йшли ви, поки дій-
шли до місця сього. 32Та не вірували ви 
Іоуо, Богу вашому, 33Що йшов поперед 
вами в дорозї, щоб вишукати вам місце, 
де можна вам отаборитись; поночі в по-
ломї, щоб бачити вам дорогу, що нею 
йшли ви, а за дня у хмарі. 34І почув Іоуо 
голос ваших розмов, і запалав гнївом, і 
поклявся словами: 35Не бачити ме нїхто 
з сїх людей, із сього злого кодла тієї доб-
рої землї, що я клявся дати батькам 
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вашим, 36Окрім Калеба Єфуненка! Він 
бачити ме її, і дам йому і синам його зе-
млю, по котрій ступав, він бо зовсїм йшов 
слїдом за Іоуо. 37І на мене теж розг-
нївивсь Іоуо кажучи: 38І ти не прийдеш 
туди! Йозей Нуненко, що стоїть перед то-
бою, він прийде туди; утверди його, він 
бо має віддати її в наслїддє Ізрай-
леві. 39А дїточки ваші, що про них ви ка-
зали: на здобич будуть вони, і сини ваші, 
що тепер не розберуть ще добра від зла, 
вони прийдуть туди, і їм дам її, і вони за-
панують над нею. 40Ви ж повернїтесь і 
рушайте в степ, в дорогу Червоного 
моря! 41І відказали ви й промовили до 
мене: Согрішили ми перед Іоуо; пійдемо 
в гори і бити мемось, як заповідав Іоуо, 
Бог наш. І підперезавши кожен з вас 
зброю свою, пустились ви в гори, не об-
думавши. 42І рече менї Іоуо: Промов до 
них: Не йдїть і не бийтесь, бо не буде 
мене серед вас; щоб не побили вас во-
роги ваші! 43І промовив я до вас, та ви 
не послухали; і спротивились ви слову 
Іоуо, і як очайдухи пустились в гори. 44І 
вийшли проти вас Аморії, що жили на го-
рах тих, та й гнались за вами ройом, і ро-
зпорошили вас від Сеїру до Го-
рми. 45Вернувшись ви стали плакати пе-
ред Іоуо; та не слухав Іоуо голосу вашого 
і не вважав на вас. 46І пробували ви в 
Кадесї довго, лїчивши днї, скільки ви 
були там. 

2Потім повернули ми та й рушили да-
льше степом до Червоного моря, як 
велїв менї Іоуо, і довго ми обминали 
Сеїр-гори. 2І промовив до мене 
Іоуо: 3Досить довго ви обходили сї гори, 
повернїте на північ. 4А людові повели, 
кажучи: Будете тепер переходити через 
займища братів ваших, синів Езавових, 
що живуть на Сеїр-горах, і будуть вони 
боятись перед вами; тому стере-
жіться. 5Не зачинайти войни з ними: бо 
не дам вам нї ступня землї їх; бо Сеїр-
гори віддав я Езавові в державу. 6Харчі 
купуйте в них за гроші, щоб було що їсти 
вам, навіть і воду купувати мусите в них 
за гроші, щоб було що пити вам. 7Бо Іоуо, 
Бог твій, благословив тебе в усякому дїлї 
руки твоєї. Знав він дороги твої по 

великому степу сьому: сї сорок років був 
Іоуо, Бог твій, з тобою; нічого не браку-
вало в тебе. 8І йшли ми дальше від бра-
тів наших, синів Езавових, що живуть на 
Сеїр-горах, від дороги на поділлю, від 
Елата і від Езйон-Гебер; і повернули ми 
та й пійшли дорогою у степи Моаба. 9І 
промовив до мене Іоуо: Не турбуй Моаба 
і не починай з ними війни, бо не дам тобі 
нїчого із землї його в державу; бо віддав 
я Ар синам Лотовим у державу. 10Перше 
жили у сїй землї Еміми, люд великий по 
лїчбі і ростом високий як Енакими. 11За 
велетнїв вважали їх, як і Енакимів; а Мо-
абії звуть їх Емимами. 12А на Сеїр-горах 
жили перше Горії, та упокорили їх сини 
Езавові і знищили їх перед собою, та й 
поселились на займищах їх, зробивши 
так, як зробив Ізраїль в землї держави 
своєї, що дав йому Іоуо. 13Тепер вста-
вайте і перебирайтесь через Серед-ріку. 
І перебріли ми Серед-ріку. 14А часу того, 
що йшли ми від Кадес-Барне, покіль пе-
ребріли Серед-ріку, минуло трийцять і 
вісїм років, аж поки ізник увесь рід боїв-
ників із табору, як поклявсь їм 
Іоуо. 15Сама рука Іоуо була проти них, 
щоб вигубити їх із табору, аж їх не 
стало. 16І сталось, як всї спосібні до 
війни люде повимірали з між на-
роду, 17Тодї промовив Іоуо до мене 
так: 18Перейдеш тепер через гряницї 
Моаба, мимо Ара. 19І приближишся 
проти синів Амона; не тїсни їх і не почи-
най війни з ними, бо не дам тобі держави 
з землї синів Амонових; бо синам Лото-
вим я оддав її в державу. 20Вважали ж і 
її землею велетнїв; перше жили там ве-
летнї, і Амонії звали їх Самзуми-
мами. 21Люд той був великий лїчбою, і 
ростом високий як Енакії; і вигубив їх Іоуо 
перед ними, і прогнали вони їх, та осї-
лись на їх місцї, 22Так як вчинив синам 
Езавовим, що жиють на Сеїр-горах, пе-
ред котрими він вигубив Горіїв; і про-
гнали вони їх і живуть на займищі їх й 
досї. 23А Авимів, що жили селами до 
Гази, вигубили Кафторими, що, вийшо-
вши з Кафтора, осїлись на займищах 
їх. 24Вставайте, рушайте в дорогу і пере-
ходьте Арнон-ріку. Глянь, оддав я тобі в 
руки Сигона, царя з Гезбона, Аморія, і 
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землею його; починай, бери в державу, і 
бий на його! 25З того дня почну наводити 
ляк і пострах перед тобою на всї народи 
під небесами, що перечують поголоску 
про тебе і дрожати і тремтїти муть перед 
тобою. 26І послав я посли з Кадемот-
степу до Сигона, царя Гезбонського, з 
мирними словами, кажучи: 27Дозволь 
перейти менї через землю твою! Буду 
йти тілько по дорозї, не звертати му нї на 
право, нї на лїво. 28Харчі за гроші да-
вати меш менї, щоб було нам що їсти, і 
воду за гроші давати меш менї, щоб було 
нам що пити. Тілько ногами пе-
рейду, 29Як се вчинили менї сини Еза-
вові, що живуть на Сеїр-горах, і Моабії, 
що живуть в Арі, покіль перейду через 
Йордань у землю, що Іоуо, Бог наш, дає 
нам. 30Та затявся Сигон, царь Гезбонсь-
кий, і не дозволив нам перейти через зе-
млю свою; бо Іоуо, Бог твій, зробив духа 
його запеклим а серце його камінним, 
щоб віддати його в руки тобі, як се й ста-
лось. 31І промовив Іоуо до мене: Дивись, 
я почав оддавати тобі Сигона і землю 
його; починай займати, щоб земля його 
була твоя. 32І виступив Сигон проти нас, 
сам він і ввесь люд його до бою, під Яза-
зом. 33Та опустив його перед нами Іоуо, 
Бог наш, і ми побили його й синів його і 
ввесь люд його. 34І того часу піднево-
лили ми всї городи його, та й обрекли 
всїх людей: мужчин і жіноцтво і дїтей; не 
дали нїкому втїкти. 35Взяли про себе 
тільки скотину як здобичу і луп по горо-
дах, що їх попідневолювали. 36Від Аро-
еру, що по берегах ріки Арнона, та від мі-
ста, що по долинї коло ріки розкинулось, 
аж до Гілеаду не було міста, щоб його не 
подужали; все передав нам Іоуо, Бог 
наш. 37Тільки до землї синів Амонових 
ти не приступав, нї до всього побережжя 
Ябока, нї до городів у горах, нї до всього, 
що заповідав Іоуо, Бог наш, не чіпати. 

3І повернули ми та й стали братись у 
гору по дорозї Базанській, і виступив 
проти нас Ог, царь Базанський, сам з 
усїм людом своїм до бою при Едреї. 2І 
промовив до мене Іоуо: Не лякайсь його! 
Бо я віддаю його в руки тобі і ввесь люд 
його й землю його; і вчиниш з ним те, що 

вчинив єси з Сигоном, царем Аморійсь-
ким, що жив у Гезбонї. 3І віддав Іоуо, Бог 
наш, в руки наші так само й Ога, царя Ба-
занського, і ввесь люд його, і побивали 
ми його, докіль нїхто з них не зістався. 4І 
того часу попідневолювали ми всї міста 
його; не було міста, щоб ми не заняли 
його; шістьдесять міст, вся полоса Аргоб, 
царство Огове в Базанї. 5Всї міста сї 
були укріплені високими мурами, бра-
мами й засувами; окрім того багацько 
міст неукріплених. 6І обрекли ми їх, як 
зробили з Сигоном, царем Гезбонським, 
обрікши по всїх містах мужчин і жіноцтво 
і малолїтків. 7А всю скотину і всю здо-
бичу по містах їх ми забрали про себе. 8І 
взяли ми того часу із рук обох царів Амо-
рійських землю, що по сїм боцї Йорданї, 
від Арнон-ріки до Гермон-гори. 9Зидонїї 
звуть Гермона Сирйон, Аморії ж звуть 
його Сенір. 10Всї міста подільські й 
увесь Гілеад і ввесь Базан, до Салки та 
до Едреї, міста в царстві Ога в Ба-
занї. 11Бо тільки Ог, царь Базанський, 
зоставсь з останнїх велетнїв. Ось, ложе 
його, желїзне ложе, не воно хиба в Ра-
батї, у синів Амона? Девять локот воно 
завдовжки і чотирі ліктї завширшки, по лі-
ктях людських. 12І землю сю заняли ми 
того ж часу. Від Ароеру, що над Арнон-
рікою, і половину гір Гілеад і міста їх від-
дав я Рубенїям та Гадїям; 13А що оста-
лось з Гілеаду і ввесь Базан, царство 
Огове, віддав я половинї поколїнню Ма-
нассії. Вся полоса Аргоб і ввесь Базан, 
се називається земля велетнїв. 14Яір 
Манассієнко взяв усю полосу Аргоб до 
границї Гезуріїв і Маакатіїв, і назвав зе-
млю Базан, по свому прізвищу, села Яі-
рові, по сей день. 15А Макірові дав я Гі-
леад. 16А Рубенїям та Гадїям дав я зе-
млю від Гілеаду до Арнон ріки; до поло-
вини ріки і помежної країни, і до Ябока 
ріки, гряницї синів Амона; 17І рівнину і 
Йордань і побережню країну, від Кіне-
рета і до моря подільського, до моря Со-
ляного, під узгірями Пізги гори од сходу 
соньця. 18І заповідав я вам того часу мо-
вляючи: Іоуо, Бог ваш, дав вам сю землю 
в державу. Збройно й оружно мусите ви, 
всї удалї люде, ійти поперід браття ва-
шого, синів Ізрайлевих. 19Тільки жінки 



ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНУ 

144 

ваші і малеча ваша і скотина ваша - знаю 
я, що в вас багацько скотини - позоста-
ються в городах ваших, що дав я 
вам, 20Аж дасть Іоуо, Бог ваш, спокій 
браттю вашому, як вам, та й мати муть і 
вони землю, що дає їм Іоуо, Бог ваш, по 
другім боцї Йорданї; тодї можна верну-
тись кожному з вас у державу свою, що я 
вам дав. 21А Йозейові заповідав я того 
часу мовляючи: Очі твої бачили все, що 
Іоуо, Бог ваш, учинив з обома сими ца-
рями; так учинить Іоуо з усїма царствами, 
куди ви прийдете. 22Не лякайтесь їх! Го-
сподь, Бог ваш, він воює за вас. 23І бла-
гав я того часу Іоуо, словами: 24 Господе, 
Іоуо! почав єси показувати слузї твому 
славу твою і твою руку потужну; бо де 
Бог, той на небесах і на землї, що здолїв 
би вчинити дїла, подобні твоїм творивам 
і подобні твоїй потузї? 25Дозволь же 
менї перейти, та побачити сю гарну зе-
млю, що по другім боцї Йорданї, сї гарні 
узгіря Либанон гори. 26Та досадував на 
мене Іоуо за вас, і не став слухати мене. 
І рече до мене Іоуо: Буде з тебе. Не кажи 
менї більш про се. 27Ізійди на верх Пізги 
і знїми очі твої на захід і на північ і на по-
лудне і на схід соньця, і подивись своїми 
очима, бо не перейдеш ти сієї Йор-
данї. 28Но заповідай Йозейові і покріпи 
його і утверди його; бо він мусить пе-
рейти поперед люду сього, і він оддасть 
їм у наслїддє землю, що побачиш її. 29І 
пробували ми в долинї проти Бет-Пеора. 

4Послухай же тепер, Ізраїлю, про уста-
нови і суди, що навчаю вас сповняти їх, 
щоб ви жили й прийшовши одержали зе-
млю, що надїлив вам Іоуо, Бог батьків 
ваших. 2Не прибавите ви до слова, що я 
заповідаю вам, і не вбавите нїчого, пиль-
нуючи заповідей Іоуо, Бога вашого, що їх 
заповідаю вам. 3Очі ваші бачили, що 
вдїяв Іоуо з Бааль Пеором; всї бо, хто хо-
див слїдом за Бааль-Пеором, вигубив їх 
Іоуо, Бог твій, з між вас; 4Ви ж, которі де-
ржались Іоуо, Бога вашого, ви всї живі по 
сей день. 5Гледи, навчив я вас установ і 
присудів, як заповідав менї Іоуо, Бог мій, 
щоб ви сповняли їх серед землї, що до 
неї прийдете, щоб заняти її. 6Пильнуйте 
ж і сповняйте їх! Бо се мудрість і розум 

ваш перед очима народів, що чути муть 
всї встанови сї й казати муть: Сей вели-
кий нарід справдї мудрий і розумний на-
рід. 7Де бо на сьвітї такий великий нарід, 
в котрого так близький Бог, як Іоуо, Бог 
наш, у всьому, про що тільки кличемо до 
його? 8І який се великий нарід, що в його 
установи і присуди такі справедливі, як 
увесь закон сей, що я поставив вам 
оце? 9Тільки стережись і пильнуй душі 
своєї, щоб не забути дїла сї, що бачили 
очі твої, і щоб не відлучились вони від се-
рця твого по всї днї життя твого! Нї! Пе-
реказуй про них синам твоїм і синам си-
нів твоїх, 10Про той день, як стояв єси 
перед Іоуо, Богом твоїм, під Горебом, як 
Іоуо промовляв до мене: Збери менї люд 
сей, щоб я дав їм почути слова мої, з ко-
трих навчаться боятись мене по всї днї 
життя свого на землї, і навчать синів 
своїх. 11І приступили ви та й поставали 
попід горою; а гора палала поломєм аж 
під саме небо і стала темрява, хмари і 
тьма. 12І промовив до вас Іоуо із поломя; 
ви чули голос слів його, та нїякої постатї 
не бачили окрім голосу. 13І обявив він 
вам свій завіт, що велїв вам чинити, де-
сять слів; і написав їх на двох камяних 
таблицях. 14А менї заповідав Іоуо того 
часу навчати вас установ і присудів, щоб 
ви сповняли їх на землї, що до неї при-
йдете, щоб дістати її в державу. 15Пиль-
нуйте ж добре душ ваших, бо не бачили 
ви нїякої постатї в день той, як із поломя 
промовляв до вас Іоуо на Гореб 
горі, 16Щоб ви не зледащіли та не по-
чали робити собі тесані постатї, подобу 
якої постатї, постать жіночу, або чоло-
вічу, 17Постать якої скотини, що на зе-
млї гасає, образ якої крилатої птахи, що 
попід небесами лїтає, 18Образ якої не-
будь животини, що по землї лазить, об-
раз якої риби, що у водї під зем-
лею; 19Щоб, знявши очі до неба та бачи-
вши соньце й місяця і зорі, все військо 
небесне, не скортїло тебе, припасти на 
колїна перед ними та служити їм, котрих 
Іоуо, Бог твій, призначив на послугу всїм 
народам під цїлим небом. 20А вас узяв 
Іоуо, і вивів із желїзного горнила, із Еги-
пту, щоб ви були людом його наслїддя, 
як і сталось. 21Но Іоуо розгнївався на 
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мене через вас, і поклявся, що не пе-
рейду через Йордань і що не прийду в зе-
млю гарну, що оддав тобі в наслїддє Іоуо, 
Бог твій; 22А вмру в 'цїй землї, і не дове-
деться менї перейти через Йордань; а ви 
перейдете і одержите сю гарну зе-
млю. 23Остерегайтесь, щоб не забути 
про завіт Іоуо, що його вчинив із вами, та 
щоб ви не робили собі витесану постать, 
подобу чого небудь, що заборонив Іоуо, 
Бог ваш. 24Бо Іоуо, Бог ваш, се поломя 
жеруще, Бог ревнивий! 25Як же появиш 
синів та внук і як поживете у сїй землї, і 
зледащієте та й зробите витесану пос-
тать, подобу чого небудь, і робити мете 
що ледаче перед очима Іоуо, Бога ва-
шого, роздражнюючи його: 26То я кличу 
нинї небеса й землю за сьвідків проти 
вас, що ви певно і скоро пропадете із зе-
млї, куди ви йдете через Йордань, щоб 
заняти її; не довго поживете ви в нїй, а 
будете зовсїм знищені. 27І розсїє вас 
Іоуо між иншими народами і зостанетесь 
лїчбою малими між народами, між кот-
рих приведе вас Іоуо; 28І служити мете 
там богам, твориву рук людських, дереву 
та каменю, що не бачать і не чують і не 
їдять і не нюхають. 29Но ви шукати мете 
Іоуо, Бога вашого; і ти знайдеш його, як 
шукати меш його всїм серцем твоїм і 
всією душею твоєю. 30В тїснотї твоїй, і 
як все те постигне тебе при кінцї днїв, ти 
навернешся до Іоуо, Бога твого, і послу-
хаєш голосу його. 31Бо Іоуо, Бог твій, ми-
лостивий Бог; він не покине тебе і не ска-
рає тебе, і не забуде про завіт батьків 
твоїх, що про його клявся перед 
ними. 32Бо поспитай тільки про давні 
часи, що були перше тебе, з того дня, як 
сотворив Бог чоловіка на землї, та й від 
одного краю небес та й до другого краю 
небес, чи коли сталось таке велике дїло, 
або чи хто чував що подібне? 33Чи чував 
який нарід голос Божий, що промовляв з 
поломя, як ти чув, та й щоб він зістався 
живим? 34Або чи пробував Бог, прийти, 
щоб взяти собі нарід зміж иншого народу, 
карами, ознаками і чудесами, війною і 
потужною рукою і просьтягнутою прави-
цею, і великим страхом, так як вчинив 
для вас Іоуо, Бог ваш, перед очима ва-
шими в Египтї? 35Тобі воно було 

показане, щоб ти знав, що Іоуо, се Бог; 
нїхто ж більше крім його. 36Із небес дав 
він тобі почути свій голос про науку тобі, 
і на землї дав видїти тобі своє велике по-
ломя, а з поломя чув ти слова його. 37І 
за те, що він любив батьків твоїх і по них 
вибрав насїннє їх, вивів тебе він самоли-
чно, великою потугою своєю з Еги-
пту. 38Щоб вигубити перед тобою на-
роди, що більші й потужніщі за тебе, при-
вести тебе і дати тобі землю їх у на-
слїддє, як і тепер сталось. 39То ж пізнай 
тепер і возьми собі до серця, що Іоуо Бог 
той на небесах у горі і на землї внизу, а 
другого нема. 40І пильнуй установ його й 
заповідїв його, що заповідую їх тобі сьо-
годнї, щоб добре було тобі й синам твоїм, 
щоб довгий був вік твій у сїй землї, що 
навіки віддав тобі Іоуо, Бог твій. 41Тодї 
віддїлив Мойсей три міста по сїм боцї 
Йорданї, що на схід соньця, 42Щоб втї-
кав туди убийця, що ненароком вбив 
ближнього свого а перше не ворогував 
на його; щоб він втїк в одно із сих міст та 
й живим зістався. 43Безер у степу, на по-
діллї, для Рубенїїв, і Рамот у Гілеадї для 
Гадїїв, і Голян у Базанї для Мана-
ссіїв. 44А се закон, що поставив його 
Мойсей перед синами Ізраїля; 45Се 
сьвідчення й установи і присуди, що про-
мовляв Мойсей до синів Ізрайлевих по 
виходї їх з Египту, 46По сїм боцї Йорданї, 
в долинї, проти Бет-Пеору, в землї Си-
гона, царя Аморійського, що жив у Ге-
збонї, котрого побили Мойсей та сини Із-
райлеві, як вийшли з Египту. 47І заняли 
вони землю його і землю Ога, царя База-
нського, двох царів Аморійських, що 
були по сїм боцї Йорданї, на схід со-
ньця, 48Від Ароеру, що над Арнон-рікою, 
до Сійон* гори, се б то Гермон, 49І все 
поділлє по сїм боцї Йорданї на схід со-
ньця, аж до подільського моря, під узгі-
рями Пізги. 

5І скликав Мойсей всього Ізраїля і про-
мовив до них: Слухай, Ізраїлю, установи 
і присуди, що про них промовляю сього-
днї в слухи ваші; навчітесь їх і держіть і 
сповняйте їх. 2Іоуо, Бог наш, зробив за-
віт з нами на Гореб горі. 3Не з батьками 
нашими Іоуо зробив завіт, а з нами, з 
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нами, що тепер тут ще живі оста-
лись. 4Лицем до лиця промовляв Іоуо до 
вас на горі із середини поломя. 5Я стояв 
того часу між Іоуо і вами, щоб обявити 
вам мову Іоуо; ви бо боялись поломя і не 
виходили на гору; і рече: 6Я Іоуо, Бог 
твій, що вивів тебе з Египту, з дому не-
волї. 7Нехай не буде в тебе инших богів 
перед лицем моїм. 8Не робити меш собі 
тесаної постатї, якої подоби того, що на 
небесах у горі й на землї в низу, і що в 
водах нижче землї. 9Не будеш бити пок-
лони перед ними, і служити їм, я бо Іоуо, 
Бог твій, Бог ревнивий, що карає гріхи ба-
тьків на дїтях їх, ба на третьому і на чет-
вертому родї тих, що ненавидять 
мене; 10І являє ласку тисячам тих, що 
люблять мене і заповідї мої сповня-
ють. 11Не будеш промовляв марно імя 
Іоуо Бога твого; бо не буде безвинен у 
Іоуо той, хто промовляє марно імя 
його. 12Держи день соботу сьвято, як за-
повідав тобі Іоуо, Бог твій. 13Шість день 
можна тобі робити і всяке дїло твоє тво-
рити, 14День же семий собота Іоуо, Богу 
твому. Не робити меш нїякого дїла, ти 
сам, нї син твій, нї дочка твоя, нї раб твій, 
нї рабиня твоя, нї віл твій, нї осел твій, 
анї всяка скотина твоя, нї приходень твій, 
що у воротях в тебе; щоб можна спочити 
рабові твому і рабинї твоїй, так як 
тобі. 15І памятай, що ти був рабом в Еги-
пецькій землї, і що вивів тебе звіттіля 
Іоуо, Бог твій, рукою потужною і прави-
цею просьтягнутою: тим Іоуо і заповідав 
тобі допильновувати день субіт-
нїй. 16Шануй батька твого й матїр твою, 
щоб довго тобі жити на землї, що дав 
тобі Іоуо, Бог твій. 17Не вбивай. 18Не 
чинь перелюбу. 19Не кради. 20І не 
сьвідчи льживо проти ближнього 
твого. 21І не забагай жінки ближнього 
твого; і нехай не кортить тебе мати домі-
вку ближнього твого, поле його і раба 
його й рабиню його, вола його й осла 
його і всього, що єсть у ближнього 
твого. 22Сї слова промовив Іоуо до усієї 
громади вашої, із серед поломя, із хмари 
і темряви, сильним голосом, і нїчого не 
прибавив. І написав їх на двох камяних 
таблицях і дав їх менї. 23І як почули ви 
голос із темряви і побачили, що гора в 

поломї палає, то приступили до мене всї 
голови поколїнь ваших і мужі громадські 
ваші, та й промовили до мене: 24Се по-
казав нам Іоуо, Бог наш, велич і славу 
свою і дав нам почути свій голос із по-
ломя. Нинї бачили ми, що Бог говорить 
до чоловіка, і що чоловік живим зоста-
ється. 25Про що ж тепер вмирати нам? 
Та ж пожере нас оце величезне поломя. 
Коли нам довше доведеться слухати го-
лос Іоуо, Бога нашого, так пом-
ремо. 26Хто ж бо, мавши тїло, чув голос 
Божий, що говорить із поломя, як ми те-
пер чули, та й живим зістався? 27Прис-
тупи ти і вислухай все, що Іоуо, Бог наш, 
казати буде; а ти перекажеш нам усе, що 
промовить до тебе Іоуо, Бог наш, і вислу-
хаємо тебе й будемо сповняти. 28І почув 
Іоуо голос слів ваших, як ви промовляли 
до мене, і рече: Чув я голос слів народу 
сього, що промовляли до тебе: Усе до-
бре, що вони казали. 29Нехай би тільки 
було в їх таке серце, щоб вони боялись 
мене і держали заповідї мої по всї днї, 
щоб добре було їм і синам їх во 
віки. 30Ійди промов до них: Вернїтесь у 
намети свої. 31Сам же ти стій ту, коло 
мене, і казати му тобі про всї заповідї і 
встанови й присуди, що мусиш навчити 
їх, щоб вони сповняли їх на землї, що 
даю в державу їм. 32Оце ж пильнуйте, 
щоб ви сповняли їх, як заповідав вам 
Іоуо, Бог ваш; не відступайте нї праворуч 
нї лїворуч. 33Мусите ви ходити тією са-
мою дорогою, що заповідав вам Іоуо, Бог 
ваш, щоб зістались між живими і щоб до-
бре вам було на сьвітї, та щоб довго 
жили ви у землї, що будете мати її. 

6І се заповідї, встанови й присуди, що 
Іоуо, Бог ваш, заповідав навчити вас, 
щоб ви сповняли їх у землї, куди йдете, 
щоб заняти її; 2Щоб ти боявся Іоуо, Бога 
твого, по всї днї живота твого, додержу-
вав усї встанови й заповідї його, що за-
повідаю тобі, ти сам і сини твої і внуки 
твої, щоб довго жити вам на сьвітї. 3Слу-
хай же, Ізраїлю, і пильнуй, сповняючи їх, 
щоб добре тобі було на сьвітї, та щоб ве-
льми ви розмножились у землї, що тече 
молоком та медом, як тобі заповідав Іоуо, 
Бог батьків твоїх. 4Слухай, Ізраїлю: Іоуо, 
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Бог наш, єдиний Іоуо! 5І мусиш любити 
Господа, Бога твого, всїм серцем твоїм і 
всією душею твоєю і всією силою 
твоєю. 6І слова сї, що я заповідаю тобі 
сьогоднї, мусять бути в серцї твому. 7І 
будеш ти наказувати про їх синам твоїм і 
промовляти до серця їх, седючи в домі-
вцї твоїй, і йдучи в дорозї і лягаючи і 
встаючи. 8І привязувати меш їх на руку 
собі, і будуть вони начільником між 
очима в тебе; 9І написувати меш їх на 
одвірках домівки твоєї і на брамах 
твоїх. 10І як приведе тебе Іоуо, Бог твій, 
у землю, що про неї клявся батькам 
твоїм, Авраамові, Ізаакові й Яковові, що 
дасть тобі: великі й гарні міста, що ти не 
будував їх, 11І доми, повні всякого добра, 
що не ти ним сповняв їх, і повитїсувані з 
каменя колодязї, що ти не тесав їх, вино-
градники й сади, що ти не насаджував їх, 
і будеш ти до сита живитись: 12То осте-
регайся, щоб не забув про Іоуо, що вивів 
тебе з Египту, із дому неволї. 13Іоуо, 
Бога твого, будеш боятись і йому слу-
жити, і його імям будеш клястись. 14Не 
будете ви ходити за иншими богами, за 
богами народів, що навкруги вас; 15Бо 
Іоуо, Бог ваш, серед вас, ревнивий Бог: 
щоб не запалав на тебе гнївом Іоуо, Бог 
твій, і не вигубив тебе з лиця землї 
сієї. 16Не спокушуйте Іоуо, Бога вашого, 
як спокушували його коло Масси. 17Му-
сите пильно сповняти заповідї Іоуо, Бога 
вашого, і сьвідчення його й установи 
його, що заповідав тобі, 18І будеш чи-
нити по правдї перед очима в Іоуо, щоб 
було тобі добре на сьвітї, та щоб ти увій-
шов та й заняв плодовиту землю, що про 
неї клявся Іоуо батькам твоїм, 19Прога-
няючи перед тобою всїх ворогів твоїх, 
так як промовив Іоуо. 20Як же колись по-
спитає в тебе син твій: Що воно сї сьвід-
чення і встанови й присуди, що Іоуо, Бог 
ваш, заповідав вам? 21То казати меш 
синові твому: Невільниками були ми у 
Фараона в Египтї, та вивів нас Іоуо із Еги-
пту потужною рукою. 22І явив Іоуо великі 
й погибельні знаки й чудеса над Египтом 
і Фараоном і над усїм домом його перед 
очима нашими; 23А нас випровадив звід-
там, щоб нас привести сюди, і дати нам 
у наслїддє землю, що про неї клявся 

батькам нашим. 24І заповів нам Іоуо спо-
вняти всї цї встанови, щоб ми боялись 
Іоуо, Бога нашого, нам на добро по вся-
кий час, щоб нас держав при життю, як 
воно й тепер єсть. 25І буде се правед-
ність наша, як сповняти мемо всї цї запо-
відї перед Іоуо, Богом нашим, так як він 
заповідав. 

7Як приведе тебе Іоуо, Бог твій, у землю, 
що йдеш заняти її, так перед тебою вига-
няти ме Господь многі народи: Гетіїв і 
Гиргазіїв і Аморіїв і Канааніїв і Перезіїв і 
Геветіїв і Євузіїв, сїм народів лїчбою бі-
льших і потужніщих за тебе, 2І як від-
дасть їх тобі Іоуо, Бог твій, на поталу, так 
мусиш їх обречи; не чинити меш з ними 
умови і не мати меш милосердя над 
ними. 3І не будеш своячитись з ними: не 
даси дочку твою за сина його, а дочки 
його не брати меш за сина свого; 4Бо 
вони відхилять синів твоїх від мене, щоб 
вони иншим богам служили; і запалав би 
гнїв Іоуо на вас, і швидко вигубив би він 
тебе. 5Та ось що маєте чинити з ними: 
жертівники їх зруйнуєте, стовпи їх поло-
мите, сьвяті гаї їх зрубаєте а тесані пос-
татї їх огнем спалите. 6Бо ти нарід сьвя-
тий у Іоуо, Бога твого; тебе вибрав Іоуо, 
Бог твій, щоб ти був народом наслїддя 
зміж усїх народів, що на землї. 7Не за те 
прихилився до вас Іоуо і вибрав вас, що 
була велика лїчба вас, бо ви були най-
меньшим із усїх народів, 8А через те ви-
вів вас Іоуо рукою потужною й визволив 
вас із дому неволї, із рук Фараона, царя 
Египецького, що вас любив і справдив 
клятьбу, якою клявся батькам ва-
шим. 9Знай же, що Іоуо, Бог твій, єсть 
Бог, вірний Бог, що додержує по тисячні 
роди завіт і ласку для тих, що люблять 
його і додержують заповідї його, 10А тим, 
що ненавидять його, відплатить перед 
лицем їх на погибіль їм: не надумується 
він про ненавидника свого; перед лицем 
його відплатить йому. 11Оце ж пильнуй 
заповідей і встанов і присудів, що запові-
даю сьогоднї тобі, щоб сповняв їх. 12І 
станеться: коли будете слухати присуди 
сї і додержувати їх, додержить тобі Іоуо 
завіт і ласку, якою клявся батькам 
твоїм; 13І любити і благословити ме тебе, 
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і намножить тебе: він благословити ме 
плід лона твого і плід землї твоєї, зерно 
твоє і вино твоє і олїю твою і те, що вро-
дить корова твоя, і приріст овець твоїх, у 
землї, що дати її тобі клявся батькам 
твоїм. 14Будеш благословен перед 
усїма народами; не буде неплідного чи 
неплідної нї в тебе, нї в скотини твоєї. 15І 
відхилить Іоуо усяку недугу від тебе; і не 
допустить він жадної лихої зарази Египе-
цької, що знаєш їх, а нашле її на всїх не-
навидників твоїх. 16І звоюєш усїх наро-
дів, що Іоуо, Бог твій, оддасть тобі. Очи 
твої нехай не милують їх, і не служити 
меш богам їх; бо се було б сїткою для 
тебе. 17Коли ти скажеш в серцю своїм: 
Сї народи лїчбою більші за мене; як же 
менї вигубити їх? 18Не бійся їх! Спога-
дай тільки, що зробив Іоуо, Бог твій, з Фа-
раоном і з усїма Египтянами. 19Великі 
спокушування, що бачили очі твої, 
ознаки і чудеса й потужну руку й простя-
гнуту правицю, що ними Іоуо, Бог твій, 
тебе вивів. Те ж саме зробить Іоуо, Бог 
твій, з усїма народами, що їх бої-
шся; 20Надто ж іще пішле Іоуо, Бог твій, 
і шершенів між них, поки не погинуть ті, 
що позоставались поховавшись перед 
тобою. 21Не лякайся перед ними! Бо 
Іоуо, Бог ваш, між вами, великий і страш-
ний Бог. 22І прожене Іоуо, Бог твій, на-
роди сї, одного за другим перед тобою; 
не можна тобі знищити їх разом, а то на-
множилось би проти тебе польового 
звіра. 23І віддасть їх тобі Іоуо, Бог твій, і 
пустить на них великий пострах і замі-
шаннє, аж поки не погинуть. 24І віддасть 
він в руки тобі царів їх, і знівечиш їх імена 
спід небес. Ніхто не устоїть проти тебе, 
поки не знищиш їх. 25Тисячі постатї богів 
їх попалиш огнем; не поривати меш очей 
на срібло і золото в них і не брати меш 
собі, щоб не попасти тобі в сїтку; бо се 
гидота перед Іоуо, Богом твоїм; 26І не 
вносити меш гидоти в дім твій, щоб не 
статись як і воно проклятим; мерзитись 
мусиш ним і ненавидїти його, бо про-
кляте воно. 

8Всї заповідї, що заповідаю тобі сього-
днї, будете додержувати сповняючи їх, 
щоб були живі і множились і прийшли в 

землю, що про неї клявся Іоуо батькам 
вашим. 2І мусиш памятати всї дороги, 
що ними водив тебе Іоуо, Бог твій, усї со-
рок років, по степу, щоб впокорити тебе, 
щоб випробовувати тебе, щоб довіда-
тись, що в тебе в серцї, чи додержувати 
меш заповідї його, чи нї. 3І впокорював 
тебе, і морив тебе голодом; і годував 
тебе манною, що не знав її, і не знали ба-
тьки твої, щоб ти довідався, що не 
хлїбом тільки живе людина, а всїм, що 
промовляють уста Іоуо, і тим живе лю-
дина. 4Одїж твоя не розлетїлась на тобі 
і ноги твої не попухли за сорок років. 5І 
мусиш знати в серцї твому, що Іоуо, Бог 
твій, карав тебе, як чоловік карає сина 
свого. 6Тим же то мусиш додержувати 
заповідї Іоуо, Бога твого, ходити доро-
гами його і боятись його. 7Бо Іоуо, Бог 
твій, уводить тебе в гарну землю, у зе-
млю водяних потоків, криниць і озер, що 
пробиваються по долинах і по горах; 8У 
землю пшеницї і ячменю і винограду й 
смоківниць і гранатової деревини; в зе-
млю оливного дерева, багатого на оливу 
і в землю медом багату, 9В землю, де ти 
не в нуждї їсти меш хлїб і де нїчого не 
бракувати ме тобі; в землю, де каміннє 
желїзне, і де в горах можна тобі викопу-
вати мідь. 10Щоб попоївши ти до сита, 
прославляв ти Іоуо, Бога твого, за добру 
землю, що дав тобі. 11Бережись, щоб не 
забувати тобі про Іоуо, Бога твого, як не 
додержувати меш заповідї його і присуди 
його і установи його, що їх заповідаю тобі 
сьогодня! 12Щоб, як їсти меш і будеш си-
тий, і побудуєш гарні домівки і розгоспо-
даруєшся в них, 13І намножиться буйна і 
дрібна скотина в тебе, і стане в тебе ба-
гацько срібла й золота, і буде множитись 
все, що є в тебе, 14Щоб не неслось у 
гору серце твоє і ти не забув Іоуо, Бога 
твого, що вивів тебе з Египецької землї, 
з дому неволї; 15Що водив тебе величе-
зним і страшенним степом, де пекельні 
гадюки-сарафи і шкорпіони, і суш безво-
дна, та що точив тобі води з кременистої 
скелі; 16Годував тебе в степу манною, 
що її не знали батьки твої, про те, щоб 
упокорити тебе, і про те, щоб випробу-
вати тебе, щоб добро чинити тобі в бу-
дуччинї твоїй, 17І щоб ти не казав в серцї 
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свому: Сила моя й потуга руки моєї здо-
були менї сї маєтки! 18А мусиш памя-
тати про Іоуо, Бога твого, що він дає тобі 
силу здобувати маєтки; щоб він додер-
жав завіт свій, котрим він клявся батькам 
твоїм, як се нинї сталось. 19І станеться, 
коли ти забудеш про Іоуо, Бога твого, та 
пійдеш за иншими богами, і станеш слу-
жити їм і покланятись перед ними, то я 
сьвідчусь перед вами сьогоднї, що певно 
ви погибнете; 20Так само, як ті народи, 
що губить їх Іоуо поперед вами, так і ви 
згинете за те, що не слухаєте голосу Іоуо, 
Бога вашого. 

9Слухай, Ізраїлю! Ти сьогоднї перехо-
диш через Йордань, щоб увійти й запа-
нувати над народами, що більші й поту-
жніщі за тебе, і заняти міста великі й 
утверджені під саме небо, 2Над народом 
великим і високорослим, над синами 
Енакіїв, що знаєш їх і чув про них: Хто 
встоїть проти синів Енака? 3Знай же, що 
Іоуо, Бог твій, іде поперед тебе як огонь 
пожераючий; він сам їх вигубить і сам їх 
нахилить перед тобою; і ти проженеш їх 
і знищиш їх чим скорше, так як тобі казав 
Іоуо. 4Як випре їх Іоуо Бог твій, перед то-
бою, не мовляй: За праведність мою при-
вів мене Іоуо, Бог мій, опанувати сю зе-
млю, і за беззаконство сих народів Іоуо 
вигубив їх передо мною. 5Не за правед-
ність твою і не за правоту серця твого ти 
увіходиш сюди, щоб зайняти землю їх, а 
за беззаконність сих народів Іоуо, Бог 
твій, проганяє їх перед тобою та щоб 
справдити слово, що ним клявся Іоуо ба-
тькам твоїм, Авраамові, Ізаакові і Яко-
вові. 6Так знай же, що Іоуо, Бог твій, дає 
тобі сю гарну землю на оселю не за твою 
праведність; бо запеклий ти народ. 7Па-
мятай, не забувай, як прогнївляв єси Іоуо, 
Бога твого, в степу! З того дня, як вийшов 
єси з Египту, аж до вашого приходу на се 
врочище, ви упираєтесь проти Іоуо. 8І 
під Горебом прогнївили ви Іоуо; і розлю-
тився Іоуо на вас так, що хотїв був вигу-
бити вас. 9Як вийшов я на гору, щоб при-
няти камяні таблицї, таблицї завіту, що 
вчинив його Іоуо із вами, то пробував я 
на горі сорок день і сорок ночей, хлїба не 
їв я і води не пив, 10І дав менї Іоуо дві 

камяні таблицї, писані пальцем Божим; а 
на їх були написані всї ті слова, якими 
розмовляв з вами Іоуо на горі ізсеред по-
ломя, в день соборний. 11Тодї, як скінь-
чилось сорок днїв і сорок ночей, дав Іоуо 
менї дві камяні таблицї, таблицї за-
віту. 12І рече до мене Іоуо: Устань, спус-
тись чим скорше звідсї! Бо нарід твій, що 
вивів єси з Египту, зледачів, швидко вони 
покинули дорогу, що я заповідав їм, зро-
били собі вилиту постать. 13І промовив 
до мене Іоуо: Бачив я нарід сей, та ось 
він упертий нарід. 14Ійди від мене геть, я 
вигублю їх і зітру імя їх спід небес, і 
зроблю тебе людом більшим і потужні-
щим за них. 15І я повернувся та й спус-
тивсь із гори, а гора палала поломєм, і на 
обох руках в мене дві камяні завітні таб-
лицї. 16І глянув я, та й бачу, ви согрі-
шили проти Іоуо, Бога вашого; ви зро-
били собі вилитого бичка; швидко ви зве-
рнули з дороги, що її заповідав вам 
Іоуо. 17І вхопив я обидві таблицї, та й ки-
нув їх обома руками моїми і розбив їх пе-
ред очима вашими. 18І припав я до землї 
перед Іоуо сорок день і сорок ночей, як 
перше, хлїба не ївши й води не пивши, за 
всї гріхи ваші, якими ви согрішили, вит-
ворюючи ледаче перед очима Іоуо, чим 
ви дразнили його. 19Бо лякався я гнїва і 
лютостї, якою закипів Іоуо на вас, так що 
хотїв погубити вас. Та послухав Іоуо 
мене й сим разом. 20І на Арона вельми 
гнївався Іоуо, так що хотїв був згубити 
його, та благав я тодї й за Арона. 21А би-
чка, гріх ваш, що ви зробили, взяв я і спа-
лив його огнем, і розбивши в грудки, ро-
змолов їх аж порохом стали: і викинув я 
сей порох до потока, що із гори збі-
гав. 22Так само розгнївили ви Іоуо при 
Табері й при Массі і при Киброт-Гатта-
аві. 23І як вас послав Іоуо із Кадес-Барне 
кажучи: Ідїть в гори і займіть землю, що 
я дав вам, так встали ви проти слова Іоуо, 
Бога вашого, і не поняли віри йому і не 
послухали голосу його. 24Противились 
Іоуо з того дня, від коли я зазнав вас. 25І 
припав я ниць перед Іоуо, благав я сорок 
день і сорок ночей на колїнках; казав бо 
Іоуо, що хоче погубити вас. 26І моливсь 
я перед Іоуо словами: Добродїю мій, Го-
споде Іоуо! Не побивай люду твого й 
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наслїддя твого, що визволив єси їх поту-
гою твоєю, що вивів їх сильною рукою з 
Египту. 27Спогадай слугів твоїх, Авра-
ама, Ізаака й Якова; не вважай на зака-
менїле серце люду сього, на беззаконня 
його й на гріх його; 28Щоб в землї, що з 
неї вивів єси нас, не сказали: Іоуо не здо-
лїв провести їх у землю, що про неї казав 
їм; і зненавидїв тому й вивів їх, щоб по-
гибли смертю у степу. 29Все ж бо таки 
вони люди і наслїддє твоє, що ти вивів 
твоєю великою потугою і простягненою 
рукою. 

10Того самого часу промовив до мене 
Іоуо: Витеши собі дві камяні таблицї, такі 
як перші, і вийди на гору до мене, та 
зроби собі скриню із дерева. 2І я напишу 
на таблицях слова, що були на перших 
таблицях, що розбив єси, і положи їх у 
скриню. 3І зробив я скриню із дерева 
акацієвого, та й витесав дві камяні таб-
лицї, такі як перші, і вийшов на гору з 
двома таблицями в руках. 4І написав він 
на таблицях слова такі як перші, десять 
слів, що промовив Іоуо на горі до вас із 
поломя в день соборний; і дав їх менї 
Іоуо. 5І повернувсь я та й спустивсь із 
гори. І поклав таблицї в скриню, що зро-
бив; і лежать вони там, як заповідав менї 
Іоуо. 6І рушили сини Ізрайлеві від Бее-
рот-Бне-Яакану до Мозери. Там умер 
Арон і там поховано його, і намість його 
став сьвященником Елеазар, син 
його. 7Звідтіля пійшли вони до Гудгода, 
а від Гудгода у Йотбату країну, де бага-
цько водяних бурчаків. 8Того самого 
часу оддїлив Іоуо поколїннє Левієве, 
щоб носили скриню Іоуо завіту, щоб сто-
яли перед Іоуо, йому служили і благос-
ловляли імям його, по сей день. 9Через 
те в Левія нема нї паю, нї наслїддя між 
його браттєю; сам Іоуо його наслїддє, як 
сказав йому Іоуо, Бог твій. 10А я пробу-
вав на горі, як у перші днї, сорок день і 
сорок ночей, і послухав мене Іоуо і сим 
разом; Іоуо не схотїв тебе знївечити. 11І 
промовив до мене Іоуо: Устань, та йди, 
веди перед сього народу, щоб увійшли 
та заняли землю, що я клявся батькам їх 
дати їм. 12Тепер же, Ізраїлю, чого вима-
гає в тебе Іоуо, Бог твій, як не того, щоб 

ти боявся Іоуо, Бога твого, ходив усїма 
дорогами його, і любив його і служив Іоуо, 
Богу твому, всїм серцем твоїм і всією ду-
шею твоєю, 13Додержуючи заповідї Іоуо 
й установи його, що їх сьогоднї запові-
даю вам, вам самим на добро? 14Пог-
лянь, небо й небеса небес, земля і все, 
що на нїй, все від Іоуо, Бога твого, і все 
його. 15Та до батьків твоїх прихилився 
Іоуо, і полюбив їх, і вибрав вас, їх насїннє 
з усїх народів, як се й бачимо. 16Обрі-
зуйте ж крайне тїло ваших сердець та й 
нехай не буде більше задубенїла шия 
ваша! 17Бо Іоуо, Бог ваш, се Бог над бо-
гами і пан над панами великий, потужний 
і страшний Бог, що не вважає на лице чо-
ловіка і не бере дарунків; 18Він дає сиро-
тинї і вдовицї, і милує приходня даючи 
йому хлїб і одїж. 19Любіть же й ви прихо-
дня; бо самі ви були приходнями в Еги-
пецькій землї. 20Іоуо, Бога твого, мусиш 
боятись, йому служити меш і його дер-
жати мешся і його імям клясти ме-
шся. 21Він слава твоя, і Бог твій, що сот-
ворив про тебе сї великі і страшні речі, 
що бачили їх очи твої. 22Двайцятеро 
душ спустились батьки твої в Египет; а 
тепер Іоуо, Бог твій, намножив тебе, як 
зорі небесні. 

11Люби ж Іоуо, Бога твого, і сповняй по-
велїння його і встанови його і присуди 
його і заповідї його, по всї днї. 2І приз-
найте сьогоднї, - бо розмовляю не з 
дїтьми вашими, що не знають і не бачили, 
- кари від Іоуо, Бога вашого, славу його, 
потужну руку його і простягнуту пра-
вицю, 3І знаки його і дїла його, що сотво-
рив їх в Египтї над Фараоном, царем Еги-
пецьким, і над усією його землею; 4І що 
він сотворив над войськовою потугою 
Египецькою, над кіньми їх і над колесни-
цями їх; як затопив їх водами Червоного 
моря, коли вони гнались за вами; і погу-
бив їх Іоуо по сей день; 5І що він вчинив 
про вас у степу, аж покіль ви прийшли до 
сього врочища; 6Та що він зробив з Да-
таном та з Абирамом, синами Єлїаба, 
Рубененка: як земля роззявила челюстї 
свої та й проковтнула їх посеред синів 
всього Ізраїля з їх домівками, з їх наме-
тами і з усїм статком, який був вкупі з 
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ними. 7Очі бо ваші бачили всї великі 
дїла Іоуо, що сотворив їх. 8Сповняйте ж 
усї заповідї, що сьогоднї заповідаю вам, 
щоб ви бувши потужними прийшли та за-
няли землю, куди переходите, щоб за-
няти її; 9І щоб ви продовжили вік свій у 
землї, що Іоуо клявся батькам вашим, 
дати їм і насїнню їх, землю, що тече мо-
локом та медом. 10Земля бо, куди 
прийдеш, щоб заняти її, не така, як земля 
Египецька, з котрої ви вийшли, де ти сїяв 
пашню та й поливав її, як городину, во-
рочаючи черпала ногами. 11Земля, що 
йдеш до неї заняти її, се земля з горами 
й долинами, напуває її вода дощів небе-
сних: 12Се земля, про котру дбає сам 
Іоуо, Бог твій; очі Іоуо, Бога твого, пиль-
нують її від початку року та й до кінця 
року. 13І станеться, як слухати мете пи-
льно повелїння мої, що вам сьогоднї за-
повідаю, любити Іоуо Бога вашого і слу-
жити йому всїм серцем вашим і всією ду-
шею вашою, 14Так давати му дощ землї 
вашій свого часу, ранїшні і пізні дощі; так 
щоб ти зібрав пашню твою і виноград 
твій і олїю твою; 15І дам я про скотину 
твою пашу на полях твоїх, і будеш живи-
тись і будеш ситий. 16Остерегайтесь, 
щоб не звело вас серце ваше, і щоб ви, 
звернувши з дороги, не служили иншим 
богам і не покланялись перед 
ними, 17Та щоб не запалав на вас гнїв 
Іоуо і він не замкнув небеса; тодї бо не 
буде дощу і земля не дасть врожаю, і ви 
швидко щезли б із землї, що дає вам 
Іоуо. 18Сї слова мої вложіть у серце 
ваше і в душу вашу, і привязуйте їх як 
знаки на руку вашу, і нехай будуть вони 
начільниками між очима вашими; 19І на-
вчайте їх синів ваших, промовляючи їх, 
як седиш у домівцї твоїй, і коли йдеш до-
рогою твоєю, лягаючи, і встаючи; 20І на-
писуй їх на одвірках у домівки твоєї і на 
брамах твоїх, 21Щоб у землї, що Іоуо 
клявся дати їм, множились днї ваші і днї 
дїтей ваших, як днї небесні над зем-
лею. 22Бо, як будете пильно сповняти 
всї заповіди сї, що вам заповідаю чинити, 
як будете любити Іоуо, Бога вашого, хо-
дити всїма дорогами його і прихилятись 
до його, 23То Іоуо прожене перед вами 
всї ті народи; і ви запануєте над 

народами, що більші й потужнїщі за 
вас. 24Всяка країна, на яку ступить ваша 
стопа, буде ваша; від степу і від гір Либа-
нських, від ріки, ріки Евфрату та аж до за-
хіднього моря, все те буде ваше зай-
мище. 25Нїхто не встоїть перед вами; 
страх і жах перед вами нашле Іоуо, Бог 
ваш, на всю землю, на яку ви поступите, 
як обіцяно вам. 26Ось, я кладу сьогоднї 
перед вами благословеннє і про-
кляттє: 27Благословеннє, як будете слу-
хати заповідей Іоуо, Бога вашого, що за-
повідаю вам їх сьогоднї, 28Прокляттє, як 
не будете слухати заповідей Іоуо, Бога 
вашого, та й позвертаєте з дороги, що 
вам сьогоднї заповідаю, та будете хо-
дити за иншими богами, яких не зна-
єте. 29І як приведе тебе Іоуо, Бог твій, у 
землю, куди ти йдеш, щоб заняти її, тодї 
принеси благословеннє на Геризім горі а 
прокляттє на Ебаль горі. 30Чи не вони ж 
стоять по онтім боцї Йорданї, за шляхом, 
що йде на захід соньця у землї Канаанїїв, 
що живуть на поділлї, проти Гілгаля, 
коло дубрави Море? 31Бо вам треба пе-
рейти через Йордань, щоб увійти і за-
няти землю, що Іоуо, Бог ваш, дає вам; і 
ви займете її і осядетесь на їй. 32Оце ж 
старайтесь сповняти всї встанови і за-
кони, що викладаю перед вами сьогоднї. 

12Ось встанови і закони, що мусите пи-
льнувати, щоб сповняти їх в землї, котру 
дав тобі Іоуо, Бог батьків твоїх, щоб вона 
була твоя по всї днї, як довго жити мете 
на сїй землї. 2Мусите ви зовсїм знї-
вечити всї місця ті, де народи, що проже-
нете їх, богам своїм служили: по високих 
горах, на могилах і під всякою зеленою 
деревиною; 3Поруйнуйте жертівники їх, і 
порозбивайте стовпи їх, і вогнем повипа-
люйте гаї їх, і порубайте тесані постатї 
богів їх; та й імена їх знївечіте із місць 
тих. 4Не будете чинити такого Іоуо у Богу 
вашому; 5А пійдете на те місце, що ви-
бере Іоуо, Бог ваш, з усїх ваших поколїнь, 
щоб там поставити імя своє, і там пробу-
вати; і будеш туди вчащати. 6І туди бу-
дете приносити всепалення ваші і зако-
лювані жертви ваші і десятини ваші, і же-
ртву приношення рук ваших, і обітницї 
ваші і добровільні жертви ваші, і перваки 
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вашої скотини буйної й дрібної; 7І будете 
там їсти перед Іоуо, Богом вашим, і 
радїти усїм, що робити мете руками ва-
шими, ви самі й доми ваші, чим Іоуо, Бог 
твій, поблагословить тебе. 8Не годиться 
вам робити всього, як тепер ту робите, 
що кому здається правим перед очима 
його; 9Бо ви ще не прийшли до впокою і 
до наслїддя, що дасть тобі Іоуо, Бог 
твій. 10Коли ж перейдете ви за Йордань, 
та й осядетесь у землї, що дає вам в на-
слїддє Іоуо, Бог ваш, і як він дасть вам 
упокій від усїх ворогів ваших і станете 
безпечно жити, 11Тодї ось як має бути: 
на те врочище, що вибере Іоуо, Бог ваш, 
щоб там сьвятилось імя його, туди при-
носити мете все, що заповідаю вам: ваші 
всепалення й ваші жертви заколювані, 
ваші десятини й жертви приношення рук 
ваших, і все вибране після обітниць ва-
ших, що будете шлюбувати Іоуо. 12І бу-
дете веселитись перед Іоуо, Богом ва-
шим, самі ви й сини ваші й дочки ваші, й 
слуги ваші й служки ваші, і Левіт, що жиє 
в оселях ваших; нема бо в його з вами 
паю і наслїддя. 13Стережись приносити 
всепаленнє твоє на всякому місцї, де яке 
побачиш; 14Нї, на тому місцї, що вибрав 
собі Іоуо в одному із твоїх поколїнь, там 
годиться тобі приносити всепалення твої, 
і там чинити мусиш все, про що запові-
даю тобі. 15Однако ж, по всякому ба-
жанню душі твоєї, можна тобі заколю-
вати й їсти мясиво в усїх оселях твоїх по 
благословенню Іоуо, Бога твого, що 
дасть тобі: Нечистому й чистому можна 
їсти мясиво таке, як від сарнї і від 
оленя. 16Тільки ж крові їх їсти не можна; 
на землю мусять її виливати, як 
воду. 17Не можна тобі їсти в оселї твоїй 
десятин зерна твого, і вина твого, і олїї 
твоєї, і перваків з буйної і дрібної скотини 
твоєї, і жадних обітниць твоїх, що обі-
цюєш їх, нї добровільних дарів, нї жертви 
приношення рук твоїх; 18Нї; перед Іоуо, 
Богом твоїм, на тому місцї, що вибере 
Іоуо, Бог твій, мусиш їсти їх, сам ти і син 
твій і дочка твоя, і наймит твій і наймичка 
твоя, і Левит, що в місцї оселї твоєї; і 
радїти меш перед Іоуо, Богом твоїм, вся-
ким дїлом рук твоїх. 19Остерегайсь по-
кинути Левита, покіль життя твого на 

землї твоїй. 20Коли Іоуо, Бог твій, розши-
рить гряницї твої, як він промовляв до 
тебе, і ти скажеш: Хочу їсти мясива тому, 
що мясива тобі забажалось, можна буде 
тобі їсти мясиво. 21Коли далеке від тебе 
те місце, що Іоуо, Бог твій, вибере, щоб 
там поставити імя своє, так можна тобі 
заколювати з буйної і дрібної скотини, що 
дав тобі Іоуо, як я заповідав тобі, і їсти 
меш в оселї твоїй, як душа твоя заба-
жає. 22Можна тобі їсти його, як їси сарню 
та оленя: і нечистому і чистому можна 
їсти його. 23Тільки пильнуй, щоб не їсти 
крові, кров бо, се душа; то й не годиться 
тобі їсти душу з тїлом. 24Не будеш їсти 
її; мусиш виливати її на землю, як 
воду. 25Не їсти меш її, про те щоб добре 
було тобі і дїтям твоїм по тобі; бо чинити 
меш те, що добре перед очима в 
Іоуо. 26Одначе ж присьвяти твої, які в 
тебе будуть й обітницї твої, возьмеш їх і 
прийдеш до того місця, що Іоуо вибере 
його; 27І принесеш всепалення твої, мя-
сиво й кров, на жертівнику Іоуо, Бога 
твого; і кров заколених жертов твоїх буде 
вилита на жертівник Іоуо, Бога твого, а 
мясиво можна їсти тобі. 28Пильнуй і спо-
вняй всї слова мої, що тобі заповідаю, 
щоб по віки було добре тобі й дїтям твоїм 
по тобі за те, що чинити меш все, що до-
бре і праве перед очима Іоуо, Бога 
твого. 29Як Іоуо, Бог твій, прожене перед 
тобою ті народи, що до них ідеш, щоб їх 
прогнати, і ти проженеш їх і осядешся в 
землї їх, 30То бережись, щоб не запута-
вся за ними, після того, як будуть вони 
знївечені, та щоб не почав ти шукати бо-
гів їх, питаючи: Як служили сї народи бо-
гам своїм? Чинити му і я так! 31Не будеш 
чинити таке Іоуо, Богу твому; бо все, що 
гидота перед Іоуо, ненавидна йому, те 
чинили вони перед богами своїми; бо на-
віть синів своїх і дочок своїх палили вони 
на огнї догоджуючи богам своїм. 32Усе, 
що заповідаю вам старайтесь сповняти; 
нїчого не причиниш, і нїчого не уймеш. 

13Коли між вами з'явиться пророк або 
сновидець, і покаже тобі ознаку або 
чудо, 2І справдиться ознака або чудо, 
про котре він казав тобі, говорючи: Хо-
дїмо слїдом за иншими богами, що їх ти 
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досї не знав, та будемо служити їм; 3То 
не будеш слухати того пророка або сно-
видця; бо Іоуо, Бог ваш, спокушує вас, 
щоб довідатись, чи справдї ви любите 
Іоуо, Бога вашого, всїм серцем вашим і 
всїєю душею вашою. 4За Іоуо, Богом ва-
шим, будете слїдом ходити і його боя-
тись; і будете ви додержувати заповідї 
його і слухати голосу його і служити йому 
і до його вірно прихилятись. 5І мусите 
вбити сього пророка або сновидця; бо він 
проповідував відступництво від Іоуо, 
Бога вашого, що вивів вас із Египецької 
землї, і визволив тебе із невольницького 
дому; хотїв він звести тебе з дороги, 
якою йти заповідав тобі Іоуо, Бог твій. 
Сим робом викорените зло зміж 
вас. 6Коли брат твій, син матері твоєї, 
або син твій, чи дочка твоя, чи жона се-
рця твого, чи приятель твій, любий як 
душа твоя, та буде підмовляти тебе тай-
кома, говорючи: Нумо, будем служити 
иншим богам, яких не знав ти, нї ти, нї 
батьки твої, 7Богам народів, що навкруги 
вас, близько до тебе, чи далеко від тебе, 
від одного кінця землї до другого кінця 
землї, 8То не приставай на волю його і 
не слухай його; і нехай не знайде він ла-
ски в очах твоїх, і не змилосердься до 
його, і не сховаєш його; 9Нї! ти повинен 
вбити його. Рука твоя буде перва на 
страту його, а потім рука всього 
люду, 10І побєш його каміннєм, щоб по-
гиб. Він бо хотїв відвернути тебе від Іоуо, 
Бога твого, що вивів тебе з Египту, із 
дому неволї. 11І ввесь Ізраїль мусить 
слухати і боятись, щоб не було більше 
такого злочину серед вас. 12Коли в 
якому містї, що дав тобі на оселю Іоуо, 
Бог твій, доведеться тобі почути 
таке: 13Появились люди, сини Беліяла, 
між вами і підмовили жителїв міста ва-
шого, говорючи: Нумо, будем служити 
богам иншим, яких не знали ви, 14То му-
сиш докладно розвідати і дослїдити до-
питом; якже сьому правда, і річ зовсїм 
певна, що вчинено огидну гидоту серед 
вас, 15То побєш гострим мечем жителїв 
міста того, і обречеш його і все, що в 
йому, і скотину їх гострим мечем. 16І всю 
здобич позносите ви на оболоннє їх, і мі-
сто і всю здобич, усе до крихти, спалите 

вогнем перед Іоуо, Богом твоїм. І буде 
воно на віки руїною і вже більше не буде 
збудоване. 17І нїщо обречене не зіста-
неться в руцї твоїй, щоб Іоуо усмирив 
ярість гнїва свого, і явив тобі милосердє 
своє, і змилосердивсь над тобою і на-
множив тебе, як клявся батькам 
твоїм, 18Коли послухаєш голосу Іоуо, 
Бога твого, і сповняти меш всї заповідї 
його, що сьогоднї заповідаю тобі, щоб ти 
чинив усе, що праве перед очима Іоуо, 
Бога твого. 

14Ви дїти Іоуо, Бога вашого; за мерцем 
не робити мете нарізок і не будете стри-
гти бров ваших: 2Ти бо люд сьвятий у 
Іоуо, Бога твого; і вибрав він тебе, щоб 
ти був людом наслїддя із усїх народів, які 
на лицї земному. 3Не їсти меш нїчого ги-
дкого. 4Ось яку скотину можна вам їсти: 
воли, вівцї й кози, 5Оленя й ланю і буй-
вола і сарню і зубра і дику козу і дику ві-
вцю, 6І всяку скотину, що має ратицї, і то 
зовсїм розчіплені ратицї, і що ремигає 
між скотиною. 7Тільки ось яких не можна 
вам їсти зміж ремигаючих і з таких, що 
мають розчіплені ратицї: верблюда й 
зайця і крілика; бо вони ремигають, та не 
мають роздїлених ратиць: будуть вони 
нечисті про вас; 8І безрогу; бо хоч має 
вона розчіплені ратицї, та не ремигає: 
буде вона нечиста про вас. Мясива їх не 
їсти мете і до трупу їх не доторкати ме-
тесь. 9Ось яких можна вам їсти із усього, 
що в водї: все, що має сплави і луски, мо-
жна вам їсти; 10А всього, в чого нема 
сплавів і луски, ви не їсти мете; буде 
воно нечисте про вас. 11Всяку чисту 
птицю можна вам їсти. 12Та ось яких 
зміж неї не можна вам їсти: орла і пере-
бийнога і морського орла, 13І сокола і лу-
нака і коршуна всякої породи, 14І всякого 
вороння, 15І струся самця і самицї і мор-
ської чайки і всякого яструба, 16І пугача 
й ібиса й лебедя, 17І пеликана й сипа й 
рибалки, 18І бузька і чаплї всякої породи, 
і вудвода і нетопира; 19І всяка крилата 
гадина нечиста про вас буде; не їсти 
мете її. 20Всяку чисту птицю можна вам 
їсти. 21Не їсти мете трупу; приходньові, 
що в оселї твоїй, можеш дати, щоб їв 
його, або продавати меш чужоземцеві; 
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ти бо єси люд сьвятий у Іоуо, Бога твого. 
Не варити меш козеняти в молоцї матері 
його, 22Давати меш вірно десятину з 
усього доходу посїву твого, що в полї ви-
росте, рік в рік. 23І їсти меш перед Іоуо, 
Богом твоїм, на місцї, що вибере він, щоб 
там сьвятилось імя його, десятину зерна 
твого, вина твого і олїї твоєї, і перваки 
твоєї буйної й дрібної скотини, щоб ти на-
вчавсь поки життя боятись Іоуо, Бога 
твого. 24А коли дорога буде далека для 
тебе, так що не зможеш туди нести його, 
тому що далеко до того місця, що Іоуо, 
Бог твій, вибере, щоб там поставити імя 
своє, коли благословить тебе Іоуо, Бог 
твій, 25Так оддай його за гроші, і завяжи 
гроші в себе в руцї, та й іди до місця того, 
що вибере Іоуо, Бог твій. 26І купиш там 
за гроші те, чого бажає душа твоя, буйну, 
чи дрібну скотину, вино й напиток, і все, 
чого бажає душа твоя; та й їсти меш там 
перед Іоуо, Богом твоїм, і веселити ме-
шся сам і дім твій. 27І Левита, що в оселї 
твоїй, не покинеш; нема бо в його з то-
бою паю і наслїддя. 28А при кінцї трьох 
років віддїлиш десятину з усього вро-
джаю твого за сей рік, та й зложи се в 
оселї твоїй. 29І прийде Левит, бо в його 
нема паю і наслїддя з тобою, і зайда і си-
рота і вдова, що живуть у твоїй оселї, та 
й їсти муть вони до сита, щоб благосло-
вив тебе Іоуо, Бог твій, у всякому дїлї рук 
твоїх, що робити меш. 

15При кінцї кожних сїм років робити меш 
відпуст. 2А робити меш відпуст ось як: 
Кожний, хто пожичив кому, подарує по-
жичку, що дав її рукою своєю ближньому 
свому. Не буде напирати на ближнього 
свого чи на брата, бо обявлено відпуст 
Іоуо. 3Від чужоземця можна тобі вима-
гати; а те, що маєш в брата твого, те му-
сить відпустити йому рука твоя; 4Нехай 
же не буде в тебе вбогого. Бо Іоуо благо-
словити ме тебе достатком у землї, що 
Іоуо, Бог твій, дає тобі в наслїддє, щоб 
була твоя, 5Як тільки будеш пильно слу-
хати голосу Іоуо, Бога твого, і дбати меш, 
щоб сповняти всї заповідї, що заповідаю 
тобі сьогоднї. 6Бо Іоуо, Бог твій, благос-
ловив тебе, як сам обіцяв тобі; і ти да-
вати меш пожичку на застав багацько 

народам, сам же ти не брати меш жадної 
пожички на застав; і панувати меш над 
багацько народами, над тобою ж не па-
нувати муть вони. 7Коли буде в тебе 
вбогий чоловік, хто небудь із братів твоїх, 
в якій оселї твоїй, у землї твоїй, що дає 
тобі Іоуо, Бог твій, то не будеш твердий 
серцем і не зачиниш руки твоєї перед бі-
дним братом твоїм. 8Нї, ти відчиниш 
руку твою і даси йому на застав, скілько 
йому треба для недостатку його. 9Бере-
жись, щоб не зродилась грішна думка в 
серцї твоїм, як скажеш собі: надходить 
семий рік, рік відпусту! Та й станеш диви-
тись лихим оком на вбогого брата твого, 
і не даси йому нїчого, і нарікати ме він на 
тебе перед Іоуо і буде на тобі гріх. 10Да-
вай щиро і не сердься, як давати меш 
йому; бо за се благословить тебе Іоуо, 
Бог твій, у всякому дїлї рук твоїх і в 
усьому, що чиниш руками тво-
їми. 11Вбогі бо люди нїколи не переве-
дуться на землї; тим то я тобі й запові-
даю, говорючи: Ти мусиш відчиняти руку 
твою для брата твого, для злиденного 
твого і для вбогого твого в землї 
твоїй. 12Коли буде проданий тобі брат 
твій, Єврей чи Єврейка, та прослужить 
шість років в тебе, так у семому роцї від-
пустиш їх від себе на волю. 13Тільки ж 
бо, як відпускати меш його від себе на 
волю, то не подоба тобі відпускати його 
з порожнїми руками. 14Ти надїлиш його 
щедро із твоєї дрібної скотини та й з току 
твого і з виноточила твого; чим тебе Іоуо, 
Бог твій, благословив, з того й даси 
йому. 15І памятай, що ти був рабом в 
Египецькій землї, та що Іоуо, Бог твій, ви-
зволив тебе; тому заповідаю тобі сього-
днї ті речі. 16Коли ж станеться, що він до 
тебе скаже: Не пійду від тебе, тому може 
що він любить тебе і дім твій, або що до-
бре йому в тебе жити, 17Так возьмеш ти 
шило та й проколеш його в ухо до дверей, 
і буде він до віку тобі рабом; так само 
зробиш і з рабинею твоєю; 18Нехай не 
буде тобі тяжко випустити його на волю; 
бо заробляв він тобі удвоє більше як най-
митова плата, сїм років; і благословити 
ме тебе Іоуо, Бог твій, у всьому, що ти 
робиш. 19Усї перваки самцї, що зро-
дяться тобі із дрібної скотини твоєї, 
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присьвятиш Іоуо, Богу твому. Не поста-
виш до роботи первака твого бугая, і не 
стригти меш первака з дрібної скотини 
твоєї. 20Перед Іоуо, Богом твоїм, їсти 
меш їх що року на місцї, що вибере Іоуо, 
Бог твій, ти сам і дім твій. 21Коли ж у його 
та буде яка хиба, чи кульгаве, чи сьліпе 
воно, не приносити меш його в жертву 
Іоуо, Богу твому. 22В оселї твоїй їсти 
муть його, чистий і нечистий однаково, як 
ланю та оленя. 23Тілько крові його не 
їсти меш; на землю виллєш її як воду. 

16Додержуй місяця Абива і сьвяткуй 
Іоуо, Богу твому; бо в ночі, в місяцї Абиві, 
Іоуо, Бог твій, вивів тебе з Египту. 2Тим 
же то мусиш приносити жертву паскову 
Іоуо, Богу твому, дрібну й буйну скотину 
на місцї, котре Іоуо вибере, щоб там 
сьвятилось імя його. 3Не їсти меш до 
того нїчого квашеного; сїм день мусиш 
їсти до того опрісноки, хлїб злиденний; - 
бо тельмом вийшов єси з Египецької зе-
млї; щоб ти, доки життя твого на сьвітї, 
згадував виход твій із землї Египець-
кої. 4Сїм день по всїх займищах твоїх не 
буде видко розквасу в тебе; а з мясива, 
що заколеш первого дня ввечорі, нїчого 
не зостанеться до ранку. 5Не можна тобі 
приносити паскову жертву в одній із твоїх 
осель, що тобі дає Іоуо, Бог твій, 6А на 
місцї, котре Іоуо, Бог твій, вибере, щоб 
там сьвятилось імя його, мусиш прино-
сити паскову жертву, увечорі, як захо-
дити ме соньце, тієї години, як виходив 
єси з Египту; 7І пекти і їсти меш її на місцї, 
котре вибере Іоуо. А вранцї встанеш та й 
вернешся до наметів твоїх. 8Шість день 
будеш їсти опрісноки; а семого дня бу-
дуть сьвяткові збори про Іоуо, Бога 
твого; нїчого не робити меш. 9Сїм тижнїв 
будеш лїчити собі; з того часу, як стануть 
серпом жати пашню, починай одлїчувати 
сїм тижнїв. 10Тодї будеш обходити 
сьвято Іоуо, Богу твому, приносючи доб-
ровільні дари руки твоєї, що давати меш 
їх, чим благословить тебе Іоуо, Бог 
твій; 11І веселити мешся перед Іоуо, Бо-
гом твоїм, ти і син твій і дочка твоя, і най-
мит твій і наймичка твоя, і Левит, що в 
оселях твоїх, і приходень і сирота і вдова, 
що між твоїми людьми, на місцї, котре 

вибере Іоуо, Бог твій, щоб сьвятилось 
там імя його. 12І памятай, що був єси ра-
бом в Египтї і додержуй і сповняй сї вста-
нови. 13Сьвято кучок будеш сьвяткувати 
сїм день, як звезеш вроджай на тік і до 
винотоку твого. 14І будеш веселитись в 
те сьвято ти і син твій, і дочка твоя, і най-
мит твій, і наймичка твоя, і Левит, і при-
ходень, і сирота, і вдова, що живуть в 
оселях твоїх. 15Сїм день будеш обхо-
дити сьвято Іоуо, Богу твому, на місцї, ко-
тре Іоуо вибере; бо Іоуо, Бог твій, благо-
словити ме тебе у всякому вроджаю 
твому, і в усякому дїлї рук твоїх; тільки 
бувай веселий. 16Три рази до року ввесь 
музький пол твій мусить являтись перед 
Іоуо, Богом твоїм, на місцї, котре він ви-
бере; у сьвято опрісноків і в сьвято тиж-
неве, і в сьвято кучків, і не будете пока-
зуватись з порожніми руками Іоуо: 17Ко-
жен з дарами, по своїй спромозї, чим 
Іоуо, Бог твій, благословить тебе. 18Суд-
дїв і громадські голови мусиш поставити 
собі у всїх оселях твоїх, які дає тобі Іоуо, 
Бог твій, по поколїннях твоїх; а вони ма-
ють судити людей судом правед-
ним. 19Не будеш перекручувати суду 
або вважати на лице і не візьмеш дарун-
ків; бо дарунки засьлїплюють очі чоло-
віка мудрого і перекручують слова чоло-
віка правдивого. 20По правдї, по правдї 
мусиш чинити, щоб жити на сьвітї і вдер-
жати землю, що Іоуо, Бог твій, дає 
тобі. 21Не насаджуй ашерім* - деревину 
коло жертівника Іоуо, Бога твого, що зро-
биш собі; не став стовпів їх, бо ненави-
дить Іоуо, Бог твій. 

17Не приноси на жертву Іоуо, Богові 
твому, бичка й барана, що має яку хибу, 
яку огидь; бо се гидота Іоуо, Богу 
твому. 2Коли між сусїдами твоїми, в якій 
оселї твоїй, що дає тобі Іоуо, Бог твій, та 
знайдеться чоловік чи жінка, що чинити 
муть погань перед очима Іоуо, Бога твого, 
переступаючи завіт його, 3І стануть слу-
жити иншим богам і припадати муть ниць 
перед ними: перед соньцем, місяцем або 
перед войнством небесним**, чого я не 
заповідав, 4А тобі про се скажуть і ти се 
почуєш, то мусиш добре про се розві-
дати: і як виявиться, що се правда, і так 
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воно є, і таку гидоту зроблено в Ізра-
їлї, 5Тодї мусиш вивести того чоловіка 
чи то жінку, що вкоїли погане дїло, за твої 
ворота, та й побєш їх каміннєм, так щоб 
погибли. 6По слову двох сьвідків мусять 
стратити осудженого на смерть. Немо-
жна стратити його по слову одного 
сьвідка. 7Рука сьвідків нехай буде на них 
перша, а рука всього люду потім. Сим ро-
бом викорінювати меш зло зміж 
вас. 8Коли буде тобі вже надто трудно 
розсудити справу між кровю а кровю, між 
позивом а позивом, між зраненим а зра-
неним, який небудь спір в оселї твоїй, так 
встанеш і пійдеш до місця, що його ви-
бере Іоуо, Бог твій, 9І прийдеш до сьвя-
щенників Левитів і до суддї, що буде того 
дня, та й розпитаєш, і вони дадуть тобі 
судовий вирік. 10І ти зробиш по слову, 
що тобі скажуть на місцї тому, що вибере 
Іоуо, і пильнуй щоб сповнити все, як вони 
навчать тебе. 11Ти зробиш по слову за-
кона, що вони навчать тебе, і по правдї, 
що скажуть тобі; од вироку, що скажуть 
тобі, не відступиш нї праворуч, нї лїво-
руч. 12А чоловік, що чинити ме очайду-
шно, та не послухає сьвященника, кот-
рий там стоїть, щоб служити Іоуо, Богу 
твому, або суддї, такого чоловіка стра-
тити. Сим робом будеш викорінювати 
зло зміж Ізраїля. 13І ввесь народ мусить 
чути і боятись, і не чинити ме вже очай-
душно. 14Як прийдеш у землю, що дає 
тобі Іоуо, Бог твій, і занявши її осядешся 
в їй та скажеш: Поставлю над собою 
царя, як у всїх народів, що навкруги 
мене: 15Так поставиш над собою царем 
тільки того, кого Іоуо, Бог твій, вибере; 
зміж браття твого вибереш царя над со-
бою. Не можна тобі поставити над собою 
чужоземця, що не з твого 
браття. 16Тільки не буде він заводити 
багацько коней, і не вертати ме людей в 
Египет, щоб можна було заводити бага-
цько коней; бо ж Іоуо приказав вам: 
Більш уже не можна вам вертатись сїєю 
дорогою. 17Так само не буде він заво-
дити в себе багацько жіноцтва, щоб се-
рце його не відступило. Та й срібла і зо-
лота не буде він багацько нагромаджу-
вати в себе. 18І як сяде на царському 
престолї, так мусить переписати собі сей 

закон в книгу із тієї, що лежить перед 
сьвященниками Левитами. 19І буде вона 
в його, і читати ме її поки життя його на 
сьвітї, щоб вчивсь боятись Іоуо, Бога 
свого, та щоб додержував усї слова за-
кону сього, і сповняв сї встанови; 20Щоб 
серце його не виносилось над браттєю 
його, і щоб не відступав він від заповідї 
нї праворуч нї лїворуч, та щоб довго він 
жив царствуючи, він сам і сини його се-
ред Ізраїля. 

18У сьвященників Левитів, у всьому по-
колїнню Левієвому, не буде паю й на-
слїддя з Ізраїлем. Живити муться жерт-
вами всепалення Іоуо і дарами його. 
Самі ж наслїддя не мати муть між брат-
тєм їх. 2Іоуо сам їх наслїддє, як обіцяв 
їм. 3Та мати муть право сьвященники 
ось на яку частку від людей, що прино-
сити муть заколювану жертву, чи з буй-
ної чи з малої скотини: Мусять вони да-
вати сьвященникові лопатку, обидві 
щоки, і тельбухи. 4Первоплід з твого зе-
рна, твого вина і твоєї олїї, і першу вовну 
з овець твоїх мусиш дати йому; 5Його бо 
вибрав Іоуо, Бог твій, з усїх поколїнь 
твоїх, щоб він стояв на службі в імя Іоуо, 
він і сини його по всї днї. 6І коли прийде 
Левит із якої оселї твоєї, із усього Ізраїля, 
де він не пробував, і прийде він по ба-
жанню душі своєї на те місце, котре ви-
бере Іоуо, 7І буде робити службу в імя 
Іоуо, як усе браттє його, Левити, що там 
стоять перед Іоуо: 8То рівним паєм году-
вати муться вони, кромі того, що мати ме 
за продану батьківщину свою. 9Як 
прийдеш у землю, що Іоуо, Бог твій, дає 
тобі, так не вчись робити таку гидоту, як 
роблять сї народи. 10Нехай не буде в 
тебе нїкого, хто велить синові свому чи 
дочцї своїй через огонь проходити; нї-
кого, хто ворожбитує, або чарує, або за-
мовляє, або віщує. 11І не буде між вами 
проклинателя або такого що визиває ду-
хів, або вгадує, або мерців розпи-
тує. 12Усї бо, що се роблять, гидота про 
Іоуо; і за сї гидоти Іоуо, Бог твій, проганяє 
їх перед тобою. 13Ти ж мусиш бути зве-
ршеним перед Іоуо, Богом твоїм: 14Сї бо 
народи, що проженеш їх, слухають чарі-
вників та ворожбитів; тобі ж Іоуо, Бог твій, 
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не дозволив таке чинити. 15Пророка 
зміж вас, із браття твого, такого як я, Іоуо, 
Бог твій, поставить тобі; його маєте слу-
хати; 16Як ти благав Іоуо, Бога твого, на 
горі Гореб у соборний день, говорючи: 
Рад би я вже не чути голос Іоуо, Бога 
мого, і рад би вже не бачити те велике 
поломя, щоб не вмерти! 17Тодї сказав 
Іоуо до мене: Добре вони кажуть. 18Пос-
тавлю їм зміж браття їх пророка такого як 
ти; і вложу слова мої в уста йому, і гово-
рити ме до них все, що прикажу 
йому. 19А хто не послухає слів моїх, що 
промовить їх пророк в іменї моїм, такий 
чоловік відповість менї. 20Коли ж пророк 
осьмілиться промовляти слово в імя моє, 
якого я не заповідав йому казати, або 
промовляти ме в імя богів инших: такому 
пророкові смерть. 21А коли скажеш у 
свому серцї: Як же пізнати нам слова, що 
не від Іоуо? 22Коли пророк в імя Іоуо 
промовив, а слово його не справдилось і 
не сталось, то се слово не від Іоуо; по 
своїй волї сказав його пророк; не лякайсь 
перед ним. 

19Як вигубить Іоуо, Бог твій, народи, що 
землю їх дає тобі, і ти проженеш їх, та й 
осядешся по містах їх і по домівках 
їх: 2Три міста віддїлиш собі у землї, що 
Іоуо, Бог твій, дає тобі в наслїддє. 3Про-
веди туди дорогу, і роздїли країну землї 
твоєї на три частї; і буде се, щоб можна 
було туди кожному убийцеві втїкати. 4Та 
й ось який убийця може втїчи туди і зіс-
танеться живий: Той, хто вбив ближнього 
свого ненароком, без ненавистї до його 
перше, 5От так, прикладом, як хто 
прийде з ближнїм своїм у гай рубати де-
рево, та й замахне сокирою в руцї, щоб 
зрубати дерево, а зелїзо ізскочить з то-
порища та й влучить ближнього, так що 
той вмре: то такий нехай втїкає до од-
ного із сих міст, щоб остатись жи-
вим; 6Щоб кровоместник, запалавши се-
рцем і пустившись на здогін за убийцею, 
не здогнав його, коли далека дорога, та 
й не вбив його, хоч він не повинен вме-
рти, тому бо не мав до його ненавистї пе-
рше. 7Тим заповідаю тобі і наказую: Три 
міста оддїлиш собі. 8А коли Іоуо, Бог твій, 
розширить гряницї твої, як він клявся 

батькам твоїм, і дасть тобі всю землю, 
що батькам твоїм обіцяв дати, 9Коли 
старати мешся сповняти всї заповідї, що 
заповідаю тобі сьогоднї, як будеш лю-
бити Іоуо, Бога твого, й ходити дорогами 
його повсячасно, так мусиш до сїх трьох 
ще три міста добавити собі, 10Щоб не 
проливалась безвинна кров у землї твоїй, 
що Іоуо, Бог твій, дає тобі в наслїддє, і 
щоб не було на тобі вини за кров. 11Коли 
ж чоловік ненавидить ближнього свого, і 
засяде на його і напавши вбє його, так 
що той вмре, і коли він утече до котрого 
із сїх міст: 12Так пішлють туди старші із 
міста його і приведуть його звідтам, та й 
оддадуть його в руки кровоместникові на 
смерть. 13Очі твої нехай не щадять його; 
змий безвинну кров з Ізраїля, і буде тобі 
добре на сьвітї. 14Не нарушай межі бли-
жнього твого, що зробили її предки в 
твому наслїддї, що мати меш в землї, ко-
тру дає тобі в державу Іоуо, Бог 
твій. 15Одному сьвідкові не можна ста-
вати проти кого небудь задля якої кривди 
і задля якої провини і задля якого гріха, 
котрим той согрішить. По слову двох 
сьвідків або по слову трьох сьвідків буде 
доказана справа. 16Коли виступить сьві-
док льживий проти кого небудь, щоб 
сьвідчити в якому переступі, 17Так нехай 
стануть оба, що сваряться, перед Іоуо, 
перед сьвященниками й суддями, що у 
той час судити муть. 18А суддї нехай ро-
зберуть добре; як же сьвідок сей криво 
сьвідчив, і льживо говорив проти брата 
свого: 19Тодї зробите з ним те, що він за-
думував зробити з братом своїм; сим ро-
бом викорінювати меш зло зміж людей 
твоїх. 20А другі почують і побачять та й 
не робити муть вже такого ледачого вчи-
нку серед вас. 21Око ж твоє нехай не ща-
дить такого: Життє за життя, око за око, 
зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу! 

20Як виходиш на війну проти ворогів і 
бачиш конї й колесницї, і люд лїчбою бі-
льший за тебе, не бійся їх; бо з тобою 
Іоуо, Бог твій, що вивів тебе з Египецької 
землї. 2Як же маєте вже ставати до бою, 
так нехай виступить сьвященник і промо-
вить до люду, 3Кажучи до них: Слухай Із-
раїлю! Ви йдете тепер до бою з вашими 
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ворогами; нехай не млїє ваше серце, не 
лякайтесь і не полохайтесь і не жахай-
тесь перед ними. 4Бо Іоуо, Бог ваш, іде з 
вами за вас битись із ворогами вашими, 
щоб спасти вас. 5А старшина говорити 
ме до людей: Хто збудував нову домівку 
та й не посьвятів її, нехай іде та й вер-
неться в домівку свою; щоб не вмер на 
війнї а хто иншій не посьвятив її. 6І хто 
насадив виноградник, та ще не користа-
вся ним, нехай іде і вернеться в домівку 
свою, щоб не вмер на війнї, а хто инший 
користувався. 7І хто засватав женщину, 
та й ще не взяв її, нехай іде й вернеться 
в домівку свою; щоб не вмер на війнї, а 
хто инший взяв її. 8І промовить ще стар-
шина до людей так: Хто лякається і млїє 
серцем, нехай іде й вернеться в домівку 
свою, щоб не хляло серце в його браття 
так як у його. 9І як скіньчить старшина 
промовляти до людей, так поставлять 
отамання над людьми. 10Як наближує-
шся до міста, щоб воювати його, то пред-
ложи йому мир. 11І як приймуть вони 
мир та й відчинять тобі, то ввесь люд 
його, що там буде, стане твоїм підданим 
і служити ме тобі. 12А коли не схоче мі-
сто миритись з тобою, та воювати ме з 
тобою, так обляжеш його. 13Як же від-
дасть його Іоуо, Бог твій, в руки тобі, так 
повбиваєш увесь музький пол його гост-
рим мечом. 14Тільки жіноцтво їх та дїти і 
скотину і все, що в містї буде, всю здобич 
забереш для себе; і їсти меш здобичу во-
рожу, що віддав тобі в руки Іоуо, Бог 
твій. 15Так будеш робити з усїма містами, 
що дуже далеко від тебе, що не нале-
жать до міст сїх тутешнїх народів. 16В мі-
стах же сїх народів, що дає їх Іоуо, Бог 
твій, тобі в наслїддє, не зіставиш нїчого 
живим, що дише; 17А мусиш прогнати їх: 
Гетіїв і Аморіїв, Канааніїв і Ферезіїв, Ге-
віїв і Євузіїв, як заповідав тобі Іоуо, Бог 
твій; 18Щоб вони не навчили вас чинити 
усї гидоти їх, які вони чинили божищам 
своїм, і ви не почали грішити перед Іоуо, 
Богом вашим. 19Як стояти меш облогом 
коло міста, довший час воюючи з ним, 
щоб заняти його, то не будеш нищити де-
рева його сокирами, бо можеш харчува-
тись плодом його, і не будеш рубати їх, 
бо хиба польове дерево яка людина, 

щоб ти облягав його? 20Тільки деревину, 
про яку знаєш, що вона не для поживи, 
таку можна тобі нищити і рубати; і можеш 
робити з неї облягові бойницї проти мі-
ста, що з тобою воює, поки не піддасться. 

21Коли у землї, що Іоуо Бог твій, дає 
тобі в державу, та знайдуть убитого, що 
лежить у полї, і незнати, хто вбив 
його, 2Так нехай вийдуть твої громадські 
мужі й суддї твої і зміряють від убитого 
до міст, що навкруги вбитого. 3Тодї най-
ближче до вбитого місто, чи то громад-
ські мужі з того міста, візьмуть ялівку, що 
нею ще не роблено, що не ходила ще в 
ярмі; 4І приведуть громадські мужі з того 
міста ялівку над все текучий потік, де не 
орано і не сїяно нїколи, та й там перело-
млять шию телицї над потоком. 5І мають 
приступити сьвященники, сини Левієві; їх 
бо Іоуо, Бог твій, вибрав служити йому і 
благословляти імям його, „Іоуо“, і по їх 
вироку скіньчиться всяка справа і всяка 
шкода. 6І всї громадські мужі з того міста, 
що найближче до вбитого, помиють руки 
над ялівкою, що зломлено їй шию над 
потоком, 7І промовлять такими словами: 
Наші руки не проливали сієї крові, і наші 
очі не бачили сього. 8Прости, Іоуо, твому 
народові Ізраїлю, котрого визволив єси, і 
не полїчи безвинну кров як провину на-
родові твому Ізраїлю. І простить ся їм 
провина за кров. 9Сим робом одвернеш 
безвинну кров від тебе; мусиш бо чинити, 
що праведне перед очима Іоуо. 10Як пій-
деш на войну проти ворогів твоїх, і Іоуо, 
Бог твій, віддасть їх тобі в руки, і ти забе-
реш їх в неволю, 11І побачиш між бран-
ками жінку вродливу, 12І вона сподоба-
ється тобі і возьмеш собі її за жінку, так 
приведеш її в домівку твою; 13І нехай 
вона остриже собі голову і обітне нігтї 
свої, та скине із себе невільницьку одїж 
свою, і бувши в домівцї твоїй, нехай 
плаче по батькові свому і по матері своїй 
цїлий місяць; а тодї можна тобі прийти до 
неї і зробитись її чоловіком, щоб вона 
була тобі жінкою. 14Тільки ж, коли б вона 
тобі потім не вподобалась, так одпустиш 
її куди вона захоче, тільки не можна тобі 
продати її за гроші; не будеш обходитись 
з нею насильно, тому що ти впокорив 
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її. 15Коли будуть в чоловіка дві жінки, 
одна люблена, друга ненавидна, і вони 
породили йому синів, люблена й ненави-
дна, та син ненавидної вродиться пе-
рше: 16То як оддавати ме в наслїддє си-
нам своїм, що має, не можна буде йому 
обявити первенцем сина любленої пе-
ред первородним сином ненавид-
ної; 17А первородного сина ненавидної 
мусить він признати, і віддасть йому дві 
пайки з усього, що має; він бо первенець 
сили його, йому належить право перво-
родження. 18Коли в кого буде син непо-
кірливий і бутний, що не слуха голосу ба-
тька свого і голосу матері своєї, і вони по-
карають його, та він не послухає 
їх: 19Так батько-мати вхоплять його й 
виведуть до громадських мужів міста 
свого і до воріт своєї оселї, 20І скажуть 
громадським мужам міста свого: Сей син 
наш непокірливий і бутний, і не слухає 
голосу нашого, гульвіса і пиячина! 21І всї 
люде міста його закидають його камін-
нєм, так щоб він вмер. Сим робом вико-
рінювати меш зло зміж людей твоїх. І 
чути ме ввесь Ізраїль та й бояти 
меться. 22І коли на кому буде гріх смер-
тельний, і ти вбєш його і повісиш на де-
реві, 23То не годиться трупові через ніч 
бути на дереві, а мусиш його поховати 
того ж таки дня; бо шибеник, се про-
кляттє Боже; а ти не опоганюй землї 
твоєї, що Іоуо, Бог твій, дає тобі в на-
слїддє. 

22Коли бачити меш вола братового чи 
барана, що блукає, так не покинеш їх; на 
всякий раз вернеш їх братові 
твому. 2Коли ж брат твій не близько, чи 
не знаєш його, так прилучиш до госпо-
дарства твого, і будуть вони в тебе, по-
кіль шукати ме брат твій; тодї вернеш 
йому. 3Так само зробиш з ослом його, і 
так само зробиш з одежею його, і так 
само зробиш з усїм, що пропаде в брата 
твого, а ти знайдеш. Не можна тобі заде-
ржувати. 4Як побачиш осла братового 
чи вола, що впаде на дорозї, так не поки-
неш їх; на всякий раз мусиш помогти 
йому підняти. 5Жінка нехай не з'одяга-
ється як чоловік, а чоловікові не подоба 
вдягатись у жіночу одїж: се бо гидота 

перед Іоуо, Богом твоїм, коли хто се чи-
нить. 6Коли трапиться тобі по дорозї 
пташе гнїздо, на якому дереві чи на зе-
млї, з пташенятами чи з яйцями, і мати 
седить на пташенятах чи на яйцях, не 
бери матері з маленькими. 7Мусиш ко-
ньче пустити матїр, а дїток можна тобі 
взяти собі; щоб тобі було добре і довго 
жив ти на сьвітї. 8Як будувати меш нову 
домівку, так зроби на криші ворінки,* щоб 
не навести крові на домівку, коли хто з 
неї впаде. 9Не засївати меш виноград-
ника твого двома насїннями; щоб плід 
насїння, що ти посїяв, і вроджай виногра-
дника не були, за кару, присьвячені сьвя-
тинї. 10Не будеш орати волом і ослом 
укупі. 11Не носити меш одежини, зроб-
леної з двох не однаких тканин, вовняної 
і льняної разом. 12Кутаси мусиш поро-
бити собі на чотирох кінцях покривала 
твого, що накидаєш на себе. 13Коли чо-
ловік возьме жінку і, ввійшовши до неї, 
зненавидить її, 14І дасть причину, щоб 
люде говорили ледачі речі про неї, і ро-
спускати ме про неї недобру славу, і ка-
зати ме: Узяв я сю женщину й приступив 
до неї та не знайшов у неї ознак дїву-
вання, 15Тодї батько дївицї і мати її ви-
несуть ознаки дївування її в царину, до 
громадських мужів міста того, 16І скаже 
дївчин батько громадським мужам: Од-
дав я дочку за сього чоловіка, а він зне-
навидїв її. 17І се дав він причину, щоб 
люде говорили про неї ледачі речі, ска-
завши: Не знайшов я в твоєї дочки ознак 
дївування. Так ось вам ознаки дївування 
моєї дочки. І вони розгорнуть плахту пе-
ред громадськими мужами міста. 18Тодї 
громадські мужі міста того візьмуть чоло-
віка та й скарають його; 19І наложять на 
його сто секлїв срібла пенї, та й оддадуть 
їх батькові дївчини за те, що той пустив 
недобру славу про дїву Ізраїльську. І му-
сить вона бути жінкою йому; неможна 
йому одіслати її поки жити буде. 20А 
коли буде правда, і не знайдуть в дївицї 
ознак дївування, 21Тодї виведуть 
дївицю до входу в батькову домівку, і 
люде міста її побють її каміннєм, щоб 
умерла; бо вона, блудуючи в батьківсь-
кому дому, зробила соромне дїло в Ізра-
їлї. Сим робом виводити меш зло зміж 
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людей твоїх. 22Коли спіймає хто чоло-
віка, що лежить із мужньою жоною, так 
обом смерть, чоловікові, що лежав із жі-
нкою, й жіньцї. Сим робом виводити меш 
зло зміж людей твоїх. 23Коли дївуюча дї-
вка буде засватаною, та стріне її чоловік 
в містї та й лежати ме з нею, 24Так виве-
дете обох до воріт міста сього, та й 
побєте їх каміннєм, так що помруть: дївку 
за те, що не кричала в містї, чоловіка за 
те, що він упокорив жінку свого ближ-
нього. Сим робом виводити меш зло зміж 
людей твоїх. 25Коли ж у полї зустріне чо-
ловік заручену дївку та вхопить її і ляже 
з нею, то такий чоловік, що лежав з нею, 
один умре. 26А з дївкою нїчого не чинити 
меш: нема на дївцї смертного гріха; се бо 
така сама справа, як коли чоловік стане 
проти свого ближнього та й вбє 
його. 27Бо стрів її в полї; заручена дївка 
кричала, та нїкому було рятувати 
її. 28Коли чоловік зустріне дївуючу дївку 
незаручену, та вхопить її і зляжеться з 
нею, і спіймають їх, 29Тодї чоловік, що 
злігся з нею, оддасть батькові дївки пять-
десять секлїв срібла, і вона мусить бути 
йому жінкою, за те, що він упокорив її; не 
можна йому відослати її, поки він жити 
ме: 30Нїкому не можна брати жінки бать-
кової, і не можна відкривати краю одежі 
батькової. 

23Нїхто не ввійде в громаду Господню, 
в кого роздавлені ядра, чи то відрізане 
природне тїло; 2Не ввійде в громаду Іоуо 
байструк, навіть і десятому родові його 
не можна бути в громадї Іоуо. 3Не ввійде 
Амонїй і Моабій у громаду Іоуо; навіть і 
десятому родові його не можна увійти в 
громаду Іоуо, по віки нї; 4Тому що вони 
не привитали і не зустріли вас з хлїбом і 
водою в дорозї, як ви йшли з Египту, і 
тому що наймали проти тебе Білеама 
Беоренка, із Пегора в Мезопотамії, щоб 
він прокляв тебе. 5Та Іоуо, Бог твій, не 
схотїв послухати Білеама, та й обернув 
тобі Іоуо, Бог твій, прокляттє в благосло-
веннє; любив бо тебе Іоуо, Бог твій. 6Не 
подоба тобі шукати миру з ними і добра 
для них по всї часи, вічно. 7Не будеш ги-
дувати Едомієм; він бо тобі брат. Не бу-
деш гидувати Египтїєм: бо ти був 

приходнем в землї його. 8Дїти, що в тре-
тьому родї їх народяться, можуть ввійти 
в громаду Іоуо. 9Коли стояти меш табо-
ром проти ворогів твоїх, так бережи себе 
від усього поганого. 10Коли між вами 
буде хто нечистий з нічного випадку 
якого, так мусить вийти із табору; йому 
не можна ввійти до табору. 11І коли на-
стане вечір, викупається він у водї, а як 
зайде соньце, він увійде до та-
бору. 12Окрім того нехай буде в тебе за 
табором місце, куди виходити меш. 13І 
лопатка буде в тебе окрім зброї, і як 
сїдати меш, так викопаєш нею ямку, і 
обернувшись, загорнеш свою нечис-
тоту. 14Бо Іоуо, Бог твій, іде посеред та-
бору твого, щоб визволяти тебе і віддати 
тобі в руки ворогів твоїх. Тим мусить та-
бір бути сьвятим, щоб він та не бачив не-
гожого між вами та й не одвернувся від 
вас. 15Не віддаси раба, що втїк від пана 
до тебе, панові його. 16Жити ме в тебе, 
в такому місцї, яке вибере в якій небудь 
оселї твоїй, де йому лучче; не тисни 
його. 17Не буде жадної блудницї із дочок 
Ізрайлевих і не буде жадного блудника із 
синів Ізрайлевих. 18Не подавати меш як 
обітницю плату від блудницї чи гроші за 
собаку в дом Іоуо, Бога твого; бо і се ги-
дота перед Іоуо, Богом твоїм. 19Не бу-
деш давати на чинш братові твойму - нї 
гроша на чинш, нї харчі на чинш, і нїчого 
на чинш, на що тільки можна наложити 
чинш. 20Чужоземцеві можна давати на 
чинш, братові ж свому не давати меш на 
чинш, щоб тебе благословив Іоуо, Бог 
твій, у всякому дїлї рук твоїх на землї, що 
йдеш заняти її. 21Коли зробиш яку обіт-
ницю Іоуо, Богу твому, не гайся сповнити 
її; бо Іоуо, Бог твій, певно впімнеться в 
тебе, і буде тобі гріх. 22А коли занехаєш 
зробити обітницю, не буде гріха 
тобі. 23Що вимовили уста твої, те мусиш 
додержати й сповнити, так як по добрій 
волї обіцяв єси Іоуо, Богу твому, що мо-
вляли уста твої. 24Як увійдеш у виногра-
дник ближнього твого, можна тобі їсти 
ягод, скільки душа твоя забагне, до на-
ситу, а в посудину твою не класти меш 
їх. 25Як прийдеш на поле ближнього 
твого, можна тобі рвати колоссє рукою, 
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але серпом не замахнешся на пашню 
ближнього твого. 

24Коли возьме чоловік жінку та й оже-
ниться з нею, вона ж не знайде милостї 
в очах його, тим що він бачить у неї що 
небудь мерзенне, та й напише їй розвід-
ний лист і, віддавши його в руки її, відпу-
стить її; 2І коли вона вийде з його домі-
вки і пійде заміж за иншого; 3Та і другий 
чоловік зненавидить її і, написавши роз-
відний лист, оддасть їй в руки та й вишле 
її із своєї домівки; або коли вмре другий 
чоловік, що взяв її за жінку; 4Тодї не мо-
жна первому її чоловікові, що відпустив її, 
знов брати її за жінку після того, як вона 
опоганилась; бо се гидота перед Іоуо, 
Богом твоїм. Не будеш допускати гріх у 
землю, що Іоуо, Бог твій, дає тобі в на-
слїддє. 5Коли чоловік тільки що взяв 
нову жінку, не годиться ійти йому на 
війну, і не годиться накладати на його 
нїякого громадського відробітку; нехай 
зостається на волї в домівцї своїй на 
один рік, щоб веселити жінку свою, що 
взяв її. 6Не годиться брати в застав жо-
рна або жорнового каменя; такий бо 
життє бере в застав. 7Коли знайдеться 
такий чоловік, щоб украв кого зміж братів 
твоїх, зміж синів Ізрайлевих, та й нево-
лить його або продасть його, так смерть 
тому злодїєві. Сим робом викорениш зло 
зміж людей твоїх. 8Як буде в кого зараз-
лива болячка, бережись дуже, і сповняй 
все, чого навчати муть вас сьвященники 
ваші Левити. Як я заповідав їм, так і бу-
дете сповняти. 9Памятай, що вчинив 
Іоуо із Мирямною в дорозї, після виходу 
вашого з Египту. 10Як позичаєш ближ-
ньому твому, не йди в домівку його, щоб 
взяти застав; 11Стій знадвору, а той, 
кому позичаєш, нехай винесе тобі застав 
надвір. 12І коли се вбогий чоловік, то не 
йди спати, мавши в себе застав 
його. 13Притьмом треба тобі вернути 
йому застав при заходї соньця, щоб він 
лїг у свитинї своїй, і благословив тебе; і 
буде се праведно перед Іоуо, Богом 
твоїм. 14Не тїснити меш денного робіт-
ника, вбогого і мізерного, чи він зміж 
браття твого, чи із приходнїв, що пробу-
вають у землї твоїй, в оселях 

твоїх. 15Того ж самого дня, як він заро-
бить, даси йому плату, перше нїм соньце 
зайде над нею; бо він бідняка і жде на 
неї: так щоб не нарікав на тебе Іоуо, і ти 
не мав гріха. 16Не карати муть смертю 
батьків за дїтей, нї дїтей за батьків; ко-
жне буде скаране за свій гріх. 17Не суди 
несправедливо приходня й сироту і не ві-
зьмеш удовиної одежини на за-
став. 18Памятай, що був єси рабом в 
Египтї, та звіттам визволив тебе Іоуо, Бог 
твій; тому то й приказую тобі се чи-
нити. 19Як збирати меш жниво з поля 
твого, і забудеш снопа на полї, не вер-
тайсь узяти його; нехай буде для прихо-
дня, для сироти і для вдовицї, щоб Іоуо, 
Бог твій, благословив тебе в усякому дїлї 
рук твоїх. 20Як зтрясеш ягоди на масли-
нах своїх, не будеш удруге розглядати 
віття; нехай буде се для приходня, для 
сироти і для вдовицї. 21Як позбираєш 
грони в винограднику твому, не обрізу-
вати меш удруге; нехай будуть для при-
ходня, для сироти і для вдовицї. Го-
диться тобі памятати, що був єси рабом 
в Египецькій землї, тим то й приказую 
тобі се чинити. 

25Коли буде сварка між людьми, і вони 
прийдуть до суду, і стануть судити їх, то 
нехай праведного оправдають а винува-
того осудять. 2І коли винуватий заслу-
жить на кару тїлесну, то нехай звелить 
суддя положити його, і скарати його на 
тїлї перед своїми очима, відповідно до 
провини його. 3Сорок раз ударити його 
можна, не більше; щоб, як бити ме його 
більше раз над сї, брат твій не був пони-
жений перед очима твоїми. 4Не завязуй 
роту в вола, що молотить. 5Коли брати 
жили вкупі і один з них умер і в його нема 
сина, то не годиться жінцї мертвого йти 
заміж за чужого чоловіка; дївер її мусить 
увійти до неї і взяти собі її за жінку, щоб 
сповнити, що має чинити дївер. 6І перве-
нець, що вродить вона, прийме імя мер-
твого брата, щоб не зникло з Ізраїля імя 
його. 7Коли ж сьому чоловікові та не хо-
четься побратись з жінкою брата свого, 
так пійде вона до воріт громадських му-
жів і скаже: Мій швагер не хоче востано-
вити імя свого брата в Ізраїлї; він не хоче, 
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як швагер, сповнити обовязку свого. 8І 
громадські мужі мусять покликати його і 
сказати йому, що треба; 9Як же упреться 
він і скаже: Менї не хочеться з нею поб-
ратись, тодї приступить до його шваг-
рова його перед очима громадських му-
жів, і знїме з ноги його обувє і плюне 
йому в лице і скаже: Так обходяться з чо-
ловіком, що не хоче збудувати дім бра-
тові свому. 10І буде імя його в Ізраїлї: 
Дім босого. 11Коли два чоловіка бються, 
чоловік із братом, а жінка котрого з їх 
прибіжить, щоб визволити чоловіка свого 
спід руки того, що бє його, і простягне 
руку та й вхопить його соромне 
тїло: 12Так одрубаєш їй руку; не помилу-
ють її очі твої. 13Не буде в тебе в саквах 
подвійного каміння для ваги, великого й 
малого. 14Не буде в тебе в господї по-
двійної ефи, великої і малої. 15Правдиве 
і вірне каміння для ваги буде в тебе, і 
правдива і вірна ефа буде в тебе, щоб 
довго ти жив на сьвітї, на тій землї, що 
тобі дає Іоуо, Бог твій. 16Гидота бо пе-
ред Іоуо, Богом твоїм, кожний, хто таке 
робить, кожний, хто другого крив-
дить. 17Памятай, що вчинив з тобою 
Амалик в дорозї, по виходї з Еги-
пту, 18Як він зустрів тебе в дорозї та й 
порозбивав твої задні лави, всїх малоси-
льних позад тебе; як ти утомився і охляв; 
і він Бога не боявся. 19І коли Іоуо, Бог 
твій, заспокоїть тебе від усїх ворогів 
округи, у землї, що Іоуо, Бог твій, дає тобі 
в наслїддє і державу, тодї мусиш ти сте-
рти спід небес память про Амалика. Не 
забудь про се! 

26Як прийдеш у землю, що Іоуо, Бог твій, 
дасть у наслїддє тобі, і ти займеш її та й 
осядешся там, 2То возьмеш всї перво-
плоди землї, що ти звезеш із поля, що 
дасть тобі Іоуо, Бог твій, і положиш у ко-
шик, та й пійдеш до місця того, котре ви-
бере Іоуо, Бог твій, щоб сьвятилось там 
імя його. 3І прийдеш до сьвященника, що 
тодї буде, і промовиш до його: Обявляю 
сьогоднї перед Іоуо, Богом моїм, що я 
прийшов у землю, яку дати нам клявся 
Іоуо батькам нашим! 4І візьме сьвящен-
ник із рук твоїх кошика та й поставить пе-
ред жертівником Іоуо, Бога твого. 5І 

станеш промовляти перед Іоуо, Богом 
твоїм, словами: Блукаючий Арамій був 
батько мій: спустивсь він в Египет і про-
бував там малолюдним; і став він там на-
родом сильним, потужним і лїчбою вели-
ким. 6Египтяне ж зневажали і неволили 
нас і примушували нас до тяжкої роботи-
зни. 7Тодї залебедїли ми до Іоуо, Бога 
батьків наших; і Іоуо почув наш голос і 
побачив наше горюваннє і нашу гірку 
працю і нашу тїсноту; 8І вивів нас Іоуо із 
Египту потужною рукою і простягнутою 
правицею, і великим страхом, ознаками 
й чудесами; 9І привів нас на се місце, і 
надїлив нам сю землю, текучу молоком і 
медом. 10. І се приношу я тепер перво-
плоди землї, що ти, Іоуо, дав єси менї. І 
поставивши їх перед Іоуо, Богом твоїм, 
поклонишся перед Іоуо, Богом твоїм; 11І 
будеш радїти всїм добром, яке Іоуо, Бог 
твій, дав тобі й домові твому, ти сам і Ле-
вит і приходень, що між людьми твоїми 
буде. 12Як на третїй рік, що є рік десятин, 
скіньчиш віддїляти десятину з усякого 
твого вроджаю, і даси їх Левитові, прихо-
дневі, сиротї та вдові, щоб харчувались 
до сита в оселях твоїх: 13Тодї промовиш 
перед Іоуо, Богом твоїм: Я винїс 
присьвяти з домівки, оддав їх Левієві і 
приходневі, і сиротї і вдові, сповняючи 
всї заповідї твої, що заповідав єси менї; 
не переступив я твоїх заповідей і не за-
був їх. 14Я не їв нїчого з них в тузї моїй і 
не відкладав з них набік як нечистий, і не 
давав з них нїчого про мерця; я слухав 
голосу Іоуо, Бога мого, і чинив усе, що ти 
заповідав менї. 15Споглянь з дому сьвя-
тостї твоєї, з небес, і благослови твій 
люд Ізраїльський, і землю, що дав нам 
єси, як ти клявся батькам нашим, землю 
текучу молоком і медом! 16Того дня за-
повідає тобі Іоуо, Бог твій, сповняти сї 
встанови й присуди; оце ж додержуй їх і 
сповняй їх всїм серцем твоїм і всїєю ду-
шею твоєю. 17Іоуо ти обіцяв сьогоднї, 
що він буде тобі Богом, та що ходити 
меш дорогами його і додержувати вста-
нови його і заповідї його і присуди його, і 
слухати голосу його. 18А Іоуо обіцяв тобі 
сьогоднї, що будеш народом його влас-
ним, як обіцяв тобі, коли будеш додержу-
вати заповідї його; 19І що зробить тебе 
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висшим над усї народи, яких він сотво-
рив, хвалою і славою і красою; щоб ти 
був сьвятим народом у Іоуо, Бога твого, 
як він заповідав. 

27І заповідали Мойсей і громадські мужі 
Ізраїля людові словами: Додержуйте за-
повідї, що я заповідаю вам сього-
днї! 2Того дня, як перейдете через Йор-
дань у землю, що її Іоуо, Бог твій, тобі 
дає, мусиш собі поставити величезні ка-
менї, та й побілити їх вапном; 3І як 
прийдеш там, напишеш на їх усї слова 
закону сього, щоб тобі можна було ввійти 
в землю, що надїляє тобі її Іоуо, Бог твій, 
в землю текучу молоком і медом, як обі-
цяв тобі Іоуо, Бог батьків твоїх. 4Оце ж, 
як перейдете Йордань, сї каменї, що про 
них сьогоднї заповідаю вам, ви поставте 
на горі Ебаль; і побілиш їх вапном. 5І по-
ставиш там жертівника Іоуо, Богу твому, 
камяного жертівника; не замахнеш над 
ним зелїзом: 6Із цїлого, нетесаного ка-
міння поставиш жертівника Іоуо, Богу 
твому. 7І вознесеш на йому всепаленнє 
Іоуо, Богу твому. 8І заколеш мирні жер-
тви та й їсти меш там, і веселити мешся 
перед Іоуо, Богом твоїм. І напишеш на 
каменях всї слова закону сього, виразно 
виріжеш їх. 9І промовили Мойсей і сьвя-
щенники Левити до всього Ізраїля сло-
вами: Утихомирись і слухай Ізраїлю! Дня 
сього став єси народом Іоуо, Бога 
твого. 10Слухай же голосу Іоуо, Бога 
твого, і сповняй заповідї його і встанови 
його, що їх сьогоднї заповідаю тобі. 11І 
заповідав Мойсей того дня людові та-
кими словами: 12Як перейдете Йордань, 
стануть сї на Геризим горі, щоб людей 
благословити: Симеон і Левій і Юда і 
Іссахар і Йосиф і Бенямин; 13А сї ста-
нуть на Ебаль горі, щоб проклинати: Ру-
бен, Гад і Ассер і Зебулон, Дан і Наф-
талїй. 14І зачнуть Левити промовляти і 
казати муть грімким голосом до всїх Із-
райлитян: 15Проклят чоловік такий, що 
робить витїсувані чи литі постатї, гидоту 
перед Іоуо, твориво майстерської руки, і 
ставляє потай! І ввесь нарід нехай скаже: 
Амінь! 16Проклят чоловік такий, що без-
честить батька свого і матїр свою! І ввесь 
нарід скаже: Амінь! 17Проклят, хто 

пересовує межові знаки ближнього 
свого! І ввесь нарід скаже: Амінь! 18Про-
клят, хто зведе сьлїпого з дороги! І ввесь 
нарід скаже: Амінь. 19Проклят, хто пере-
кручує суд приходневі, сиротї і вдові! І 
ввесь нарід скаже: Амінь! 20Проклят, хто 
зляжеться з жінкою батька свого, бо від-
хилив він батькове одїяло! І ввесь нарід 
скаже: Амінь! 21Проклят, хто зляжеться 
з якою скотиною! І ввесь нарід скаже: 
Амінь! 22Проклят, хто зляжеться з сест-
рою, з дочкою батька свого, або з дочкою 
матері своєї! І ввесь нарід скаже: 
Амінь! 23Проклят, хто зляжеться з 
тещею своєю! І ввесь нарід скаже: 
Амінь! 24Проклят, хто тайкома вбє свого 
ближнього! І ввесь нарід скаже: 
Амінь! 25Проклят, хто бере підкуп, щоб 
вбити кого, щоб безвинну кров пролити! 
І ввесь нарід скаже: Амінь! 26Проклят, 
хто не піддержить слів сього закону, щоб 
сповнити їх! І ввесь нарід скаже: Амінь! 

28І коли будеш пильно слухати голосу 
Іоуо, Бога твого, і старатись сповняти всї 
заповідї його, що заповідаю їх тобі сього-
днї, так Іоуо, Бог твій, поставить тебе ви-
сше над усї народи землї. 2І зійдуть на 
тебе всї 'цї благословення і сповняться 
на тобі, коли слухати меш голосу Іоуо, 
Бога твого: 3Благословен будеш в містї і 
благословен на полї; 4Благословен буде 
плід нїдра твого, і плід землї твоєї і плід 
скотини твоєї, плід коров твоїх і плід 
овець твоїх. 5Благословен буде кошик 
твій і дїжа твоя. 6Благословен будеш 
входючи, і благословен виходючи. 7До-
пустить Іоуо, що вороги твої, що проти 
тебе встали, будуть поражені перед то-
бою; по одній дорозї вийдуть проти тебе, 
а сїма дорогами втїкати муть перед то-
бою. 8 оуо буде благословити твої ко-
мори і всяке дїло рук твоїх, і благосло-
вити ме тебе в землї, що дає тобі Іоуо, 
Бог твій. 9Поставить Іоуо тебе сьвятим 
народом про себе, як клявся тобі, коли 
сповняти меш заповідї Іоуо, Бога твого, і 
ходити меш дорогами його; 10І побачять 
всї народи землї, що тебе названо іме-
нем Іоуо, і бояти муться тебе. 11І дасть 
Іоуо тобі достаток плоду нїдра твого і 
плоду скотини твоєї і плоду поля твого, 
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добробит у землї, що клявся Іоуо бать-
кам твоїм дати тобі. 12Іоуо відчинить для 
тебе благодатну скарбницю свою, небо, 
щоб дати тобі своєї пори дощ і щоб бла-
гословити всяке дїло руки твоєї; і пожи-
чати меш многим народам, сам же не по-
жичати меш. 13І вчинить Іоуо тебе голо-
вою, не хвостом, і будеш все йти вгору, 
нїколи вниз, коли будеш слухати запові-
дей Іоуо, Бога твого, що заповідаю тобі 
сьогоднї, щоб додержував і сповняв 
їх, 14І не відхилявся від усїх слів, що за-
повідаю вам сьогоднї, нї праворуч, нї лї-
воруч, щоб ходити за иншими богами і 
служити їм. 15Коли ж не слухати меш го-
лосу Іоуо, Бога твого, і не старати мешся 
сповняти всї заповідї його і встанови, що 
заповідаю тобі сьогоднї, так прийдуть на 
тебе всї 'цї прокляття і справдяться над 
тобою: 16Проклят будеш в містї, і про-
клят будеш на полї. 17Проклят буде твій 
кошик і дїжа твоя. 18Проклят буде плід 
нїдра твого і плід поля твого, плід коров 
твоїх і плід овець твоїх. 19Проклят бу-
деш при входї і проклят будеш при ви-
ходї. 20Іоуо посилати ме на тебе про-
кляттє, смуток і закляття на все, що ро-
биш рукою твоєю, що нї чинити меш, до-
кіль не погибнеш і не щезнеш нагле за 
ледарство вчинків твоїх, за те, що поки-
нув мене. 21Побивати ме тебе Іоуо чу-
мою, докіль ти не щезнеш із землї, куди 
прийшов, щоб заняти її. 22Побивати ме 
тебе Іоуо сухотою і трясцею, і спекою і 
пожарами, і посухою і снїтїйом і сполові-
лим колосом; і все те буде непокоїти 
тебе, поки не згинеш. 23І стане міддю 
твоє небо, що над головою твоєю, і зе-
лїзом земля, що під тобою. 24Замість 
дощу сипати ме Іоуо на землю твою по-
рохами та піском: з неба падати ме се на 
тебе, поки не згинеш. 25Оддавати ме 
тебе Іоуо на забій перед ворогами тво-
їми; по одній дорозї виходити меш проти 
них, а сїма шляхами втїкати меш від них, 
і будуть гонити тебе по всїх царствах зе-
млї. 26І буде твій труп поживою усякому 
птаству піднебесному і зьвірам земним, і 
нїхто не буде відганяти їх. 27Побивати 
ме тебе Іоуо Египецькими болячками, і 
вередами і коростою і струпом, що не 
здолїєш вилїчитись від них. 28Побивати 

ме тебе Іоуо шаленнєм і слїпотою і оде-
ревіннєм серця; 29І ходити меш в полу-
дне помацьки кругом, як слїпий мацяє в 
темряві, і нїщо не вдасться тобі в дорозї 
твоїй; всякого дня будуть тілько нево-
лити тебе і обдирати, і нїхто не рятувати 
ме тебе. 30Засватаєш жінку, а лежати 
ме з нею инший; збудуєш домівку, та й не 
жити меш в нїй; насадиш виноградник, та 
й не покористуєшся ним. 31Бичка твого 
вбють перед очима твоїми, і не їсти меш 
з його; осла твого заберуть перед тобою, 
і не вернеться тобі; дрібну скотину твою 
пооддають ворогам твоїм, а в тебе нї-
кому буде рятувати її. 32Синів твоїх і до-
чок пооддають иншому народові, і ба-
чити муть очі твої і плакати муть по них 
всякого дня, а в руцї в тебе сили не 
буде. 33Вроджай із поля твого і всю 
працю твою їсти ме нарід, що не знаєш 
його; а з тебе будуть повсячасно тілько 
знущатись і мучити тебе. 34І скрутишся 
ти од видовища, що побачять очі 
твої. 35Побє тебе Іоуо лихими боляками 
на колїнах і по голенях, від підошви та й 
до тїмя твого, що не здолїєш вигої-
тись. 36Поведе тебе Іоуо і царя твого, 
що поставиш його над собою, до народу, 
якого не знав єси, нї ти нї батьки твої; і 
служити меш там иншим богам, з дерева 
і каменя. 37І зробишся чудовищем, пого-
воркою, і посьміховиском у всїх народів, 
що до них приведе тебе Іоуо. 38Багацько 
насїння нести меш на поле, а мало зби-
рати меш; бо пожере його сарана. 39По-
насаджуєш виноградники і пооброб-
ляєш; а вина не пити меш і не збирати 
меш грон: бо червяк поїсть їх. 40Мас-
линне дерево буде в тебе по всїх займи-
щах твоїх; та не помастишся олїєю: бо 
маслини твої поопадають. 41Сини й до-
чки вродяться тобі; та вони твоїми не бу-
дуть, бо заберуть їх у полонь. 42Усї де-
рева твої й плоди землї твоєї хрущ поз'ї-
дає. 43Приходень, що серед вас, підні-
меться висше і висше над тобою, а ти па-
дати меш низше і низше. 44Він тобі по-
жичати ме, ти ж не будеш йому пожи-
чати; він буде головою, а ти будеш хвос-
том. 45І спадуть на тебе всї 'цї прокляття 
і гонити муть за тобою і постигнуть тебе, 
поки не погибнеш; бо не послухав єси 
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голосу Іоуо, Бога твого, і не додержав ти 
заповідї і встанови його, що він заповідав 
їх тобі. 46І будуть сї прокляття на тобі 
ознакою й дивом і на твому насїнню по 
віки. 47За те, що ти не служив Іоуо, Богу 
твому, радїючи серцем у всїх достат-
ках, 48Служити меш ворогам твоїм, що 
пішле їх на тебе Іоуо, в голодї й холодї 
терплючи смагу і недостаток у всьому. І 
положить він зелїзне ярмо на шию тобі, 
поки не знївечить тебе. 49Іоуо наведе на 
тебе нарід здалека, з кінця землї; як орел 
злетить на тебе народ, якого мови ти не 
розумієш; 50Народ безмилосердний, та-
кий, що не вважати ме на старих людей і 
над дїтворою не змилосердується; 51Що 
пожирати ме плід скотини твоєї і вро-
джай землї твоєї, поки не знищить тебе; 
що не оставить тобі нї зерна, нї вина, нї 
олїї, нї плоду дрібної скотини, поки зни-
щить тебе. 52І пооблягає він у тебе всї 
брами твої, поки не зруйнує по всїй землї 
твоїй високі і укріплені мури, на котрих ти 
вповав; і пооблягає він у тебе всї оселї 
по всїй землї твоїй, що надїлив тобі Іоуо, 
Бог твій. 53А ти їсти меш плід нїдра твого, 
тїло синів твоїх і дочок твоїх, що дав тобі 
Іоуо, Бог твій, в час облоги і в тїснотї, як 
тїснити муть тебе вороги твої. 54Чоловік 
самий рознїжений і мягкого серця між 
вами, дивити меться завидним оком на 
брата свого, і на жінку серця свого і на 
других дїтей, що живими оставив, 55Щоб 
не подїлитись нї з ким тїлом дїтей своїх, 
що їх їсти ме; бо нїщо не зосталось йому 
під час облоги і тїсноти, як тїснити ме 
тебе ворог твій по всїх оселях 
твоїх. 56Сама рознїжена і розпещена жі-
нка, що з нїжностї і роскоші не важилась 
ступити босою ногою на землю, вона ди-
вити меться завидним оком на чоловіка 
серця свого і на синів своїх і на дочок 
своїх 57Задля плодового місця, що вихо-
дить з неї зпроміж ніг, і задля дїтей, що 
родить їх; бо вона з'їсть їх тайкома задля 
недостатку всього під час облоги і тїс-
ноти, як тїснити ме тебе ворог твій по 
оселях твоїх. 58Коли не будеш додержу-
вати і сповняти всї слова закону сього, 
що списано в цїй книзї, щоб ти боявся 
сього славного і страшного іменї Іоуо, 
Бога твого, 59Так Іоуо допустить на тебе 

і на насїннє твоє надзвичайні кари; ве-
ликі і довгі муки і злі та й довгі немочі. 60І 
знов наведе на тебе всї Египецькі поше-
стї, що їх лякаєшся; і причіпляться вони 
до тебе. 61Крім того всяку недугу і всяку 
біду, що не прописано їх в книзї закону 
сього, стане наводити Іоуо на тебе, аж 
покіль не занапастить тебе. 62І зостане-
тесь ви малолюдними, а були ви лїчбою 
такі, як зорі небесні; бо ти не послухав 
голосу Іоуо Бога твого. 63І як радїв вами 
Іоуо, коли благословив вас добром і на-
множував вас, так радїти ме вами, Іоуо, 
коли стане вигублювати вас і нищити 
вас; і відірве він вас од землї, що до неї 
привів тебе, щоб ти заняв її. 64І розсїє 
тебе Іоуо проміж усїма народами від кі-
нця до кінця землї, і служити меш там ин-
шим богам, із дерева і з каменя, що їх ти 
не знав, нї батьки твої. 65І між сими на-
родами не мати меш впокою, і стопа твоя 
не знайде супокійного місця; і нашле Іоуо 
страх на серце твоє, і танути муть очі 
твої і душа нити ме. 66І життє твоє хи-
тати меться перед тобою, і лякати мешся 
в ночі і в день, і не будеш певний життя 
свого. 67Вранцї казати меш: Коли б вже 
той вечір був! А ввечорі казати меш: 
Коли б вже той ранок прийшов - від 
страху в серцї твому, що буде тебе ля-
кати, і від привиддя в очах твоїх, що ба-
чити меш. 68І приведе тебе Іоуо ізнов в 
Египет по тій дорозї, про яку мовляв я 
тобі, щоб ти більш не бачив її! І прода-
вати муть вас там як рабів і рабинь воро-
гам вашим, та нїхто й не куповати ме 
вас. 69Се слова завіту, що Іоуо запові-
дав Мойсейові вчинити з синами Ізраїля, 
в Моабській землї, окрім завіту, що вчи-
нив з ними на Гореб горі. 

29І скликав Мойсей усього Ізраїля і про-
мовив до них: 2Самі ви вбачали все, що 
сотворив Іоуо перед очима вашими в 
Египецькій землї з Фараоном і з рабами 
його і з його землею: 3Великі споку-
шення, що вбачали очі твої, сї великі 
знаки і чудеса. 4Тілько Іоуо не дав вам 
серця, щоб пізнати, і очей, щоб бачити, і 
ушей, щоб чути, аж до сього дня. 5І во-
див я вас по степу сорок років: та одежа 
ваша не розлетїлась на вас, і обувє не 
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позносилось на ногах твоїх; 6Хлїба ви не 
їдали, і вина і сильного напитку не пи-
вали, щоб зрозуміли, що я Іоуо, Бог 
ваш. 7І як прийшли ви на се місце, так 
Сигон, царь Гезбонський, і Ог, царь Ба-
занський, вийшли проти нас битись, і ми 
побили їх. 8І взяли ми землю їх, та й од-
дали в наслїддє Рубенїям та Гадїям та 
поколїнню Манассіїв. 9Додержуйте ж 
слова завіту сього, і сповняйте їх, щоб 
усе, що ви робите, удалось вам. 10Сьо-
годнї стоїте ви всї перед Іоуо, Богом ва-
шим: голови поколїнь ваших, ваші гро-
мадські мужі і ваші начальники, всї мужі 
Ізрайлеві, 11Ваші дїти, ваші жінки, і при-
ходень твій, що посеред табору твого, 
від рубача твого до твого водо-
ноші, 12Щоб ти приступив до завіту Іоуо, 
Бога твого, що під клятьбою установляє 
Іоуо, Бог твій, сьогоднї з тобою про 
те, 13Щоб поставити тебе сьогоднї своїм 
народом, а він щоб був Богом твоїм, як 
сам обіцяв тобі і як він клявся батькам 
твоїм, Авраамові, Ізаакові і Яко-
вові. 14Не з вами одними роблю я сей 
завіт і сю клятьбову умову; 15А з ними, 
що сьогоднї з нами ту стоять перед Іоуо, 
Богом нашим, і з тими, яких ту сьогоднї 
нема з нами. 16Ви бо знаєте, як ми жили 
в землї Египецькій, і як ми переходили 
посеред народів, аж перейшли їх; 17І ви 
гидкі їх речі бачили, їх божища з дерева і 
каменя, із срібла і золота, що їх у себе 
держать. 18Остерегайтесь, щоб не було 
між вами чоловіка, чи жінки, чи родини, 
чи поколїння, що їх серце одвертається 
сьогоднї од Іоуо, Бога нашого, щоб ійти 
служити богам сїх народів. Пильнуйте, 
щоб між вами та не було нї одного ко-
реня, що плодить отруту і полин, 19І та-
кого чоловіка, що, почувши слова сієї 
клятьби, благословить себе в серцї 
свому, кажучи: Мати му впокій, хоч я жию 
по своїй волї; щоб не пропав, хто пє, і хто 
смагу терпить. 20Іоуо не схоче простити 
йому; тодї запалає гнїв Іоуо і лють його 
на чоловіка сього, і спадуть на його всї 
прокляття, написані в 'цїй книзї, і Іоуо зі-
тре спід небес імя його: 21І Іоуо призна-
чить його на погибіль зміж усїх поколїнь 
Ізрайлевих, по всїх прокляттях завіту, як 
написано в книзї закону сього. 22І дальші 

роди, дїти ваші, що будуть після вас, і чу-
жоземець, що прийде з далекої землї, 
побачивши кари сієї землї і муки, що їх 
завдавати ме їй Іоуо, казати муть, 23Що 
вся земля пожарище, сїрка і сіль; земля 
не засїяна, де нїщо не росте і жадна би-
лина не вдержиться, як западня Содома 
і Гомора, Адама і Зебоїм, що перевернув 
їх Іоуо у гнїву свому і в досадї своїй; 24І 
казати муть всї народи: Про що Іоуо зро-
бив так із сією землею? Чого так дуже за-
палав гнїв його? 25І казати муть їм: За те, 
що покинули завіт Іоуо, Бога батьків 
своїх, що його вчинив з ними, як виводив 
їх із Египецької землї, 26І тому, що вони 
пішли і служити стали богам иншим, і па-
дали ниць перед богами, яких вони не 
знали, і яких він не дав їм. 27І запалав 
гнїв Іоуо на сю землю, так що допустив 
на неї всї прокляття, які написано в 'сїй 
книзї; 28І вирвав їх Іоуо із сієї землї в 
гнїві і в досадї і в пересердї великому, та 
й кинув їх у другу землю, як оце й 
єсть. 29Що втаєне, те належить Іоуо, 
Богу нашому; що ж відкрите, те наше і дї-
тей наших, по віки, щоб ми сповняли всї 
слова закону сього. 

30Як сповняться над тобою всї ті слова, 
благословеннє і прокляттє, що я поста-
вив перед тобою, і як до серця приймеш 
їх між всїма народами, куди загнав тебе 
Іоуо, Бог твій, 2Та й навернешся до Іоуо, 
Бога твого, і слухати меш голосу його, 
стеменно так, як заповідаю тобі сьогоднї, 
ти й сини твої, всїм серцем твоїм і всією 
душею твоєю: 3То Іоуо, Бог твій, поверне 
тебе з неволї, і змилосердиться над то-
бою; він знов позбирає тебе зміж усїх на-
родів, між котрими розсїяв тебе Іоуо, Бог 
твій. 4Коли б твої вигнанцї були і на са-
мому кінцї неба, то і там позбирає тебе 
Іоуо, Бог твій, і звідтам покличе тебе; 5І 
Іоуо, Бог твій, приведе тебе в землю, що 
нею орудували батьки твої, і ти мати меш 
її; і стане він чинити добро тобі, і намно-
жить тебе більш як батьків твоїх. 6І Іоуо, 
Бог твій, обріже серце твоє і серце дїтей 
твоїх, щоб ти любив Іоуо, Бога твого, 
всїм серцем твоїм і всією душею твоєю, 
щоб остався при життю. 7І оберне Іоуо, 
Бог твій, всї ті закляття проти ворогів 
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твоїх і проти ненавидників твоїх, що го-
нили тебе, 8А ти навернешся й слухати 
меш голосу Іоуо і сповняти меш заповідї 
його, що заповідаю тобі сьогоднї. 9І Іоуо, 
Бог твій, дасть тобі достаток в усякому 
дїлї руки твоєї, в плодї нїдра твого і в 
плодї скотини твоєї і в плодї поля твого, 
щоб тобі добре було; бо Іоуо буде знов 
радуватись тобою, даючи тобі добро, як 
радувався батьками твоїми, 10Коли слу-
хати меш голосу Іоуо, Бога твого, додер-
жуючи заповідї його, і коли вернешся до 
Іоуо, Бога твого, всїм серцем твоїм і 
всією душею твоєю. 11Бо ся заповідь, 
що заповідаю її тобі сьогоднї, вона не тя-
жка для тебе і не далека від тебе. 12Не 
на небесах вона, щоб ти міг сказати: Хто 
про нас знїметься на небеса та звідтам 
достане нам її, щоб ми почули її та спов-
няли? 13Та й не за морем вона, щоб ска-
зати: Хто задля нас перепливе через 
море, та здобуде нам її, щоб нам почути 
її і сповняти? 14Нї! Слова сї дуже бли-
зько в тебе, вони в устах твоїх і в серцї 
твому, щоб спевняти їх. 15Дивись, я сьо-
годнї поставив перед тобою життє й до-
бро, смерть і лихо, 16Заповідаючи тобі 
сьогоднї любити Іоуо, Бога твого, ходити 
дорогами його і додержувати заповідї 
його і встанови його й присуди його, щоб 
ти жив і намножувався, і щоб Іоуо, Бог 
твій, благословив тебе на землї, що 
йдеш заняти її. 17Коли ж серце твоє од-
вернеться і не слухати меш, і даси зве-
сти себе, щоб слухав богів инших, і слу-
жив їм, 18То обявляю вам сьогоднї, що 
не втечете від погибелї; недовго жити 
мете на землї, куди, перейшовши через 
Йордань, прийдеш, щоб заняти 
її. 19Кличу сьогоднї проти вас за сьвідки 
небеса і землю: Поставив я перед тобою 
життє і смерть, благословеннє і про-
кляттє! Вибирай же життє, щоб жити на 
сьвітї тобі і твому насїнню, 20Люблючи 
Іоуо, Бога твого, слухаючи голосу його і 
прихиляючись до його: він бо життє твоє 
і довголїттє твоє; щоб тобі жити на землї, 
що надїлити її клявся Іоуо батькам твоїм 
Авраамові, Ізаакові і Яковові. 

31І пійшов Мойсей і став промовляти 
такі слова до всього Ізраїля. 2І говорив 

до них: Тепер менї сто і двайцять лїт; не 
здолїю вже нї виходити нї входити; Іоуо 
рече менї: Ти не перейдеш через Йор-
дань. 3Но Іоуо, Бог твій, перейде через 
його перед тобою; і він сам підневолить 
тобі сї народи, щоб ти прогнав їх. Йозей 
же перейде через його перед тобою, як і 
заповідав Іоуо. 4І чинити ме з ними так 
Іоуо, як учинив із Сигоном та з Огом, ца-
рями Аморійськими, і з землею їх, понї-
вечивши їх. 5І як віддасть їх вам Іоуо в 
руки, то маєте зробити з ними по всїм за-
повідям, що я заповідав вам. 6Стійте крі-
пко й твердо, не бійтесь і не лякайтесь їх! 
Бо сам Іоуо, Бог твій, буде з тобою; не 
загаїться він і не покине тебе. 7Потім по-
кликав Мойсей Йозея і промовив до його 
перед очима усього Ізраїля: Стій кріпко й 
твердо: Ти бо вести меш сей нарід у зе-
млю, що Іоуо батькам їх клявся надїлити 
їм, і ти передаси її в наслїддє їм. 8І сам 
Іоуо ійти ме перед тобою, сам він буде з 
тобою; не загаїться він і не покине тебе; 
не лякайсь і не трівожся! 9І списав Мой-
сей закон сей та й оддав його сьвящен-
никам, синам Левієвим, що носять 
скриню Іоуо, і всїм громадським мужам 
Ізрайлевим. 10І заповідав їм Мойсей 
словами: Як скіньчиться сїм років, у при-
значений час, у сьвято кучків, 11Як увесь 
Ізраїль прийде, щоб явитись перед Іоуо, 
Богом твоїм, на тому місцї, котре він ви-
бере, будеш читати сей закон перед усїм 
Ізраїлем, щоб вони чули. 12Згромадь 
людей, чоловіків і жінок і малолїтків і при-
шляка твого, що в оселях твоїх, щоб слу-
хали та навчались боятись Іоуо, Бога ва-
шого, і додержували усї слова закону 
сього, сповняючи його. 13Та щоб сини їх, 
що нїчого не знають, слухали й навча-
лись боятись Іоуо, Бога вашого, покіль 
жити мете на землї, що займити її пере-
ходиш Йордань. 14Іоуо же рече Мойсе-
йові: Се наближуються днї смертї твоєї; 
поклич Йозея, та й увійди з ним в собор-
ний намет, щоб я дав йому веління. І пій-
шли туди Мойсей і Йозей та й увійшли в 
соборний намет. 15І показався Іоуо в на-
метї, у хмарному стовпі; і став хмарний 
стовп коло входу намета. 16І рече Іоуо 
до Мойсея: Се ти опочинеш з батьками 
твоїми, а люд сей стане блудувати 
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слїдом за богами землї, до якої прийде; і 
він покине мене, і зломить завіт мій, що я 
зробив його з ними. 17І запалає мій гнїв 
на них того дня, і я покину їх, і сховаю від 
них лице моє; і будуть вони знищені, і по-
стигне їх усяка біда і горе. І казати муть 
вони того дня: Чи не того постигли мене 
сї горя, що нема серед мене Бога 
мого? 18Я ж тодї сховаю зовсїм лице 
моє за всї ледарства, що вони коїли, за 
те, що до инших богів прихили-
лись. 19Оце ж спишіть собі сю пісню, та 
навчи її синів Ізрайлевих, і вложи її в уста 
їх, щоб ся пісня була менї сьвідоцтвом 
проти синів Ізрайлевих. 20Бо я приведу 
їх в землю текучу молоком і медом, що 
оддати її я клявся батькам їх; і будуть 
вони живитись і стануть ситі і тучні; та й 
повернуться вони до инших богів і ста-
нуть служити їм, і зневажати мене, і зло-
млять завіт мій. 21І як постигнуть його 
всякі злиднї і горя, так пісня ся сьвідку-
вати ме проти них; бо в устах насїння їх 
не забудеться вона. Знаю бо задуми їх, 
що вже й тепер в серцї їх, перш нїж я при-
вів їх у землю, що про неї клявся. 22І спи-
сав Мойсей сю пісню того ж дня та й на-
вчив її синів Ізрайлевих. 23І повелїв він 
Йозеєві Нуненкові словами: Будь силь-
ний і одважний! Ти бо приведеш синів Із-
раїля в землю, що я обіцяв їм покляв-
шись; і буду з тобою. 24І сталось, як 
скіньчив Мойсей писати слова закону 
сього в книзї аж до самого кінця, 25Тодї 
повелїв Мойсей Левитам, що носять 
скриню завіту Іоуо, говорючи: 26Возь-
міте книгу сього закону і положіте з боку 
у завітній скринї Іоуо, Бога вашого, і буде 
вона сьвідком проти тебе. 27Бо знаю я 
добре упертість твою і твою тугу шию. 
Вже тепер, за життя мого з вами, ви опи-
рались проти Іоуо; що ж по смертї 
моїй? 28Зберіте до мене всїх старших 
поколїнь ваших і громадських мужів ва-
ших, щоб промовив слова сї в уші їм і по-
кликав у сьвідки проти них небеса і зе-
млю: 29Знаю бо, по смерти моїй ви зо-
всїм зледащієте і звернете з дороги, що 
я заповідав її вам; і постигнуть вас у да-
льші часи нещастя за те, що будете чи-
нити ледаче перед очима в Іоуо, прогнїв-
ляючи його дїлами рук ваших. 30І 

промовив Мойсей в уші всієї громади Із-
раїля слова сієї піснї, до самого кінця: 

32Прихилїтесь небеса, я промовляти 
буду; слухай і ти, земле, слова з уст 
моїх! 2Нехай же, як дощ, лється наука 
моя, як роса промова моя, як рісні краплї 
на траву, як буйний дощ на билину. 3Бо 
імя Іоуо прославляти буду: Воздайте 
славу Богові нашому! 4Він скеля: дїла 
його звершені; всї бо дороги його спра-
ведливі. Він Бог вірний і без омани, спра-
ведливий і правдивий! 5Та вони зледа-
щіли; се кодло, що перевернулось і спро-
невірилось соромними вчинками, від ко-
трих далекі сини його. 6О безрозумний і 
безглуздий народе! Так то оддячуєш ти 
Іоуо? Чи не він же твій батько, що сотво-
рив тебе? Він сотворив тебе, і зготовив 
все для тебе. 7Спогадай но давні давна, 
подумай про лїта від роду до роду; роз-
питай у батька твого, і він звістить тобі, в 
людей старих твоїх, і вони розкажуть 
тобі! 8Як Всевишнїй надїляв наслїддє 
народам, як роздїлював синів людських, 
тодї визначив гряницї по лїчбі синів Ізра-
їля. 9Бо пай Іоуо нарід його; Яков удїл 
наслїддя його. 10Він знайшов його в пус-
тинї, в степу безлюдному і дикому; він 
охоронив його, пильнував його, і беріг 
його як зїницї ока свого. 11Як орел визи-
ває гнїздо своє, і над орлятами ширяє, 
крила свої простирає, бере, і несе їх на 
широких крилах своїх; 12Так виводив 
його Іоуо сам, і не бувало з ним чужого 
бога. 13Водив його по горах землї і кор-
мив його плодами поля; і дав йому ссати 
мед по скелях і цїдити олїю по кремини-
стих горах; 14Кормив його маслом коро-
веним і молоком овечим, і туком годова-
них овець і баранів Базанських і козлів, і 
ядерним зерном пшеницї; ти пив добірне 
вино, кров виноградню. 15І потовстїв 
праведник та й став буяти; ти став товс-
тий, грубий, жирний! І покинув він Бога, 
що сотворив його, і став гордувати ске-
льою спасення свого. 16Дразнили його 
чужими богами а гидотами приводили 
його до гнїву. 17Вони приносили жертву 
бісам а не Богу, богам, що не знали їх 
досї, новим, що тільки позаводено їх, 
яких батьки ваші не шанували. 18А про 
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скелю, що появила тебе на сьвіт, ти не 
дбав і забув про Бога, що сотворив 
тебе. 19І побачив се Іоуо, та й відопхнув 
їх в гнїві над синами своїми і дочками 
своїми. 20І промовив він: Заховаю лице 
моє від них, побачу я, як конець їх буде; 
вони бо кодло зовсїм зледащіле, дїти, в 
яких нема вірностї. 21Вони завдали менї 
жалю своїм Не-Богом, розгнївили мене 
своїми марностями: тим то завдам і я їм 
жалю ненародом, народом безумним за-
вдам їм горя. 22Запалав бо мій гнїв і го-
ріти ме аж до дна підземної пропастї, і 
пожере він землю і плоди її, і попалить 
основини гір 23Згромаджу на них всї не-
щастя та й оберну всї стріли мої на 
них. 24Як гинути муть з голоду, і як пожи-
рати ме їх горячка і люта чума, пішлю на 
них ще зуби диких зьвірів, і їдь га-
дюк. 25По улицях буде гострий меч гу-
бити, а в домівках страх побивати: і па-
реня і дївицю і немовлятко і старця. 26Я 
сказав би: Розсїю їх і зроблю конець їх 
памятї між людьми! 27Коли б не пиха во-
рогів їх, та коли б вороги їх, побачивши 
се, не мовляли: Не Іоуо зробив все се, а 
потужна рука наша! 28Се народ, для 
якого нема ради; нема там розуму між 
ними. 29Коли б то був у них розум, то 
зрозуміли б вони, який конець їм 
буде! 30Як же би міг один чоловік гнати 
тисячу, а двох їх десять тисячі люда, як 
би Іоуо, їх скеля, не передав їх і не віддав 
їх в руки? 31Бо не така їх скеля, як наша 
скеля: так судять самі вороги наші. 32Бо 
виноград їх від винограду Содомського 
та з поля Гоморського; ягоди їх їдовиті 
ягоди, гіркі їх грона. 33Вино їх се їдь га-
дюча і погибельна отрута змієва. 34Хиба 
се не сховане в мене, не запечатане в 
коморах моїх? 35Моя пімста і відплата 
буде того часу, як ноги їх хитати муться; 
день бо погибелї їх близько, а що чекає 
їх, те вже постигає їх. 36Но Іоуо судити 
ме нарід свій і змилосердується над ра-
бами своїми, як побачить, що поникла їх 
сила, і не стало нї невольника нї віль-
ного. 37І скаже він: Де ж боги їх, скеля, 
що на неї вповали, 38Де вони, що пої-
дали тук жертов їх заколюваних, і пили 
вино, жертву їх ливну? Нехай встануть і 
поможуть вам, нехай будуть вам 

охороною. 39Подивітесь тепер, що я, се 
я, що стою, і нема Бога кромі мене! Я 
вбиваю і оживляю, я задаю рани і 
сцїляю; і нема нїкого, хто б спас із руки 
моєї! 40Бо я підіймаю руку мою до неба і 
кажу вам: Я живу вічно! 41Як вигострю 
блискучого меча мого і рука моя на суд 
підніметься, то відомщу ворогам моїм і 
відплачу ненавидникам моїм. 42Стріли 
мої напою кровю, а меча мого нагодую 
тїлом - кровю побитих і бранцїв і голо-
вами князїв ворога. 43Веселїтесь, на-
роди, з його народом! Він бо помстить 
кров рабів своїх, відомстить ворогам 
своїм, а землї своїй, народові свому, 
простить. 44І прийшов Мойсей і промов-
ляв усї слова сієї піснї, щоб чув нарід, він 
і Йозей Нуненко. 45І як скіньчив Мойсей 
промовляти всї ті слова до всього Ізраїля, 
тодї сказав ще до них: 46Прийміть же до 
вашого серця всї слова, що їх сьвідкую 
між вами сьогоднї, щоб ви заповідали їх 
синам вашим, а вони вбачали і сповняли 
всї слова закону сього. 47Се бо не пусте 
слово про вас, а життє ваше; і сим сло-
вом ви продовжите днї у землї, куди ій-
дете через Йордань, щоб заняти 
її. 48Того ж самого дня промовив Іоуо до 
Мойсея словами: 49Вийди на сї гори 
Абарим, на гору Небо, що в землї Моаб-
ській, проти Ерихону, і подивись на Ка-
наан землю, що я даю в державу синам 
Ізрайлевим; 50І ти вмреш на горі, що 
вийдеш на неї, та й прилучишся до свого 
народу; так як Арон, брат твій, вмер на 
горі Гор та й прилучивсь до народу 
свого; 51Се ж за те, що ви согрішили 
проти мене серед синів Ізрайлевих над 
водами Мерива-Кадес, у Зин степу за те, 
що не явили сьвятостї моєї серед синів 
Ізрайлевих. Тим же то бачити меш перед 
собою землю, та не прийдеш до неї, до 
землї тієї, що надїляю синам Ізрайлевим. 

33Оце ж слова, що ними Мойсей, чоло-
вік Божий, благословив синів Ізрайлевих 
перед смертю своєю. 2І промовив: Іоуо 
зійшов від Синая і явився із Сеїра; засіяв 
із Паран гори і прийшов із тьмами сьвя-
тих. З його ж правицї палав вогонь за-
кону про їх. 3Існо, він любить племена 
свої; всї сьвяті його в руцї твоїй; і вони 
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припали до ніг твоїх, кожне слухає слів 
твоїх. 4Закон дав нам Мойсей, наслїддє 
громади Якова. 5І він був царь Ізраїля, як 
збирались голови народа, всї поколїння 
Ізраїля. 6Ти, Рубене, жий і не вимирай, і 
нехай буде потомків його велика 
сила! 7А се благословеннє на Юду; і про-
мовив: Іоуо, почуй голос Юди, і приведи 
його до народу його; будь рука його по-
тужна для його і поможи йому проти во-
рогів його. 8А Левія благословив сло-
вами: І тумим* твій і урим* твій будуть 
для чоловіка твого побожного, котрого ти 
спокушував в Массї, і заводив сварку при 
водах Мериви; 9Що про батька свого і 
про матїр свою мовчав: Я не бачу його; і 
що не знав братів своїх, і нїчого не знав 
про синів своїх. Вони бо хоронили слово 
твоє і пильнували завіту твого. 10Будуть 
вони навчати Якова присудів твоїх а Із-
раїля закону твого; вони приносити муть 
кадило перед тобою і всепаленнє на 
жертівнику твому. 11Благослови, Іоуо, 
достатки його, а праця рук його нехай 
буде люба тобі; трощи бедра тим, що 
встають проти його, і ненавидників його, 
щоб вони більше не встали! 12А про Бе-
нямина промовив: Він у Іоуо коханець і 
жити ме в його безпечно! Він хоронить 
його по всякий день і між рамями його він 
відпочине. 13А про Йосифа промовив: 
Благослови, Іоуо, землю його найбіль-
шим даром небесним, росою, і дарами 
землї, що внизу; 14І найкращими 
плодами року і місяцїв; 15І найроскішнїй-
шими плодами правічних гір і найцїль-
нийшими плодами горбів вічних; 16І 
всїми скарбами землї і всїми достатками 
її; - і ласка того, хто в терновому кущі 
явився, нехай зійде на голову Йосифа, 
на тїмя найлуччого із братів 
своїх! 17Сила його буде як первака бугая, 
а роги його як роги в буйвола. Підобє він 
ними всї народи аж до кінців землї: Се 
тьми Ефраїмові і тисячі Манассієві. 18А 
про Зебулона промовив: Радуйся, Зебу-
лоне, в походах твоїх, а ти, Іссахаре, в 
шатрах твоїх! 19Вони будуть зазивати 
народи на гору, і там приносити жертву 
справедливостї; вони бо будуть вжитку-
вати достатки моря і закриті в пісках ска-
рби. 20А про Гада промовив: 

Благословен той, хто дасть простір Га-
дові! Як левиця розлїгся, і трощить руку і 
голову. 21Вибрав він собі саму перву ча-
стину землї, там бо пай законодавця для 
його призначений, і прийшов він поперед 
народу, і сповнив правду Іоуо і присуди 
його над Ізраїлем. 22А про Дана промо-
вив: Дан, се левчук, що стрибає із Ба-
зана. 23А про Нафталїя промовив: Наф-
талїй ситий ласкою і сповнений благос-
ловеннєм Іоуо! Полуднє й море будуть 
займище його! 24А про Ассера промо-
вив: Ти, Ассере, благословен будь си-
нами; будь він любий браттю свому і в 
олїї нехай полоще ноги свої! 25Із зелїза і 
мідї будуть в тебе замки; і, поки життя 
твого, поти буде сила твоя. 26Нема над 
Бога Ізрайлевого, що несеться на небе-
сах тобі на поміч, і в славі своїй на обла-
ках. 27Твоя пристань Бог предвічний, і ти 
на руках його вічних; і він жене ворогів 
твоїх перед тобою і рече: Нищ їх! 28Без-
печно живе проживає Ізраїль, живе собі 
народ Якова окроме в сьвітї, в землї ба-
гатій хлїбом і вином; а небеса його бла-
гословлять його росою. 29О, блажен єси, 
Ізраїлю! Де такий нарід, як ти, що спас 
тебе Іоуо, щит помочі твоєї і меч слави 
твоєї? Вороги твої будуть піддобрюва-
тись тобі, а ти ступати меш по горах їх. 

34І зійшов Мойсей з Моабового поділля 
на Небо гору, на верх Пізги, що проти 
Ерихону. І показав йому Іоуо усю Гілеад 
землю до Дану, 2І всю землю Нафталїя, 
і землю Ефраїма і Манассії, і всю землю 
Юди, до западнього моря; 3І полуднє й 
околицю Йорданї, поділлє Ерихону, мі-
ста пальмового, до Зоару. 4І промовив 
до його Іоуо: Се та земля, що я про неї 
клявся Авраамові, Ізаакові й Яковові, 
словами: Надїлю її твойму насїнню. Дав 
я тобі побачити її твоїми очима, та не 
прийдеш туди. 5І вмер там Мойсей, Іоуо 
раб, у Моаб землї, по слову Іоуо. 6І він 
поховав його в долинї, в Моаб землї, 
проти Бет-Пеору; і по сей день нїхто не 
знає гробища його. 7І було Мойсейові 
сто двайцять лїт віку, як вмер; очі його не 
потемнїли, і сила його не поменьшала. 8І 
плакали по Мойсейові сини Ізраїля трий-
цять день на поділлї Моаба; і 
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скіньчились днї плачу і смутку по Мойсе-
йові. 9Йозей ж Нуненко сповнився муд-
рим духом; бо Мойсей покладав на його 
руки свої; і стали слухати його сини Із-
райлеві, і сповняли все те, що заповідав 
Іоуо Мойсейові. 10І не появивсь вже нї-
коли в Ізраїлї такий пророк, як Мойсей, 
котрого знав Іоуо лицем до лиця, 11По 

всїх ознаках і чудесах, що велїв йому Го-
сподь сотворити в землї Египецькій над 
Фараоном і над рабами його і над цїлою 
землею його; кріпкої руки, і по всяких 
проявах великих і страшенних, що їх со-
творив Мойсей перед очима всього Ізра-
їля. 


